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Griidzi
w st^pniak

7 I pomyslec, ze przed miesigcem choctzitem zakr^cony... Toz to ironia iosu, ze jeden

* - numer upgrade'ujemy jakimis miernotami, a w kolejnym, znaczy si^ w biezacym, nie
:

'

’ jB^ '^azemy upchac wielkich hitow. DIaczego jednego miesiaca pojawia si^ szesc "filer

Roku" |H; nie wybrzydzaj, wariacie, jeno ciesz gumiaka! Jest grubo jak nigdy, spoko-^ *«' 1 spoko...)?Niemawtymanlodroblnyprzesady,podobniejakwstwierdzeniu,izPlay-

Station 2 jest na dzis dzieii wymarzona platforma do grania. Ujma to mtodziezowo IH:

je-je*je...|: Czarnula RZ^DZI! Zreszta niektdrzy z Was zdazyli si^ juz o tym przekonac,

jHy.g.1 bo sprzedaz PS2 wzrosla ostatnimi czasykilkakrotnie. Tak, wchwili obecnejta konso-

la zdecydowanie JEST warta swojej ceny (szczegolnie gietdowe]:). W temacie Szaraka

I DC: niestety utrzymuja kieprawq form^, z ktorej (co przykro mi oznajmlc...) zapewne juz nie zdolaja

si^ wygrzebac (zreszta... sami made mdzgi, wi^c potraficie czaic watki...)-

Nastat wreszcie moment, Drogi Czytelniku, kiedy to, odktadajac na pdtka biezacy numer PE, b^dziesz

musiat podjac BARDZO WAZNA decyzja. "firac albo nie grac?" - oto jest pytanie. Albo inaczej: "Miec

najlepsza obecnie platform^ do grania, czy jej nie miec?". Wiem • taka kasa (rdwnowartosc zakupu

sprzatu) niespada z nieba, tym bardziej, ze nasz kraj zmiesza po "rdwni pochytej" - wdol. Gry tez sfono

kosztuja, ale... Ale zawsze jest jakies rozwiazanie (o co chodzi? Ja nic nie wiem [H: jak zwyklej). Tak

czy inaczej, zapraszam do lektury; tylko spokojnie, beubytniej podniety (uwaga na zyrandol!). To si^

dzieje naprawd?!;

Sciera

PS: Na konlec pozostaje mi tylko zatowad, ze nie doslalismy jeszcze GameCube'a, co - mam nadziejy -

nadrobimy za miesigc. testujac go rdwnolegle z... z... nie zapeszam...

PS2: Z powodu wysypu gier na PS2. nie zdotalismy upchac kolejnej cz^sci opisu TTT (Kali)

i dokodczenia opis;i trybu Decay z HALF-LIFE (HIV). Owe zalegtodci postaramy sie nadrobic w ^ r

przysztym miesigcu. Sotka... ^

TOnYJHAWK^S

Pita
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SUPERCAH STREET CHAILENBE
THE MUMMy RETURNS
THUNDERKAWX OPERATION PHOENIX...

TONY HAM PRO SKATER 3

VICTORIOUS BOXERS



I.

temBcle MEDAL OF HONOR dia

PS2. Po matej przerwie zwi^anej z MOH: UNDERGROUND,
gdzie wystgpowala kobitka z francusklego Ruchu Oporu,

teraz znow powraca lekko ubrudzony, ale wcl^z 2qdny krwl

JimmI PettersonI Znow Polska w garsci zimnq stal karabinu,

zndw nerwowo sprawdza zawleczki granalbw. znbw ostro

przerzedza szeregl zbro|nych korpusdw Trzeciej Rzeszy.
Jak zapowlada developer, rnisje I tym razem niezwykie

zroznicowane - od ataku na czo4g, przez odbljanie jei^i^w,

a2 po dowodzenie oddziatem 4 szeregowcdw, czy ciche

rnisje w przebranlu, A musisz widzied, ze ta strzelanina FPP
zapowiada sl$ naprawd^ Swietnie nie tylko pod wzgl^dem

. , - . . ...
gjgjwojennego klimatu - grata rdwnie2 ma pokazac

PS2. Zawansowana architektura (zboirrbardowarre mlasto

clwnikdw. otoczenie przynajmnlaj w cz^Sci ulegajqce znis

ny zaleslone, clemtte I wlejqcechl^ '

dam lochy Nazlstbw... Chcesz wi^ -

cej? EA oblecuje, 2e dostanlesz -

jui na pocz^tku przysztego rokul 7 _ \
Tylko diaczego nic nIe mdwi al$ o 1
opcji mulitplayer? Czyiby rozgryw- ' ^'||K
ka mlata by£ nastawlona wybitnie 2.~
na samotny scenarlusz? Troch$ to -

:
'i'jlB

dzlwne.,.i [myq]. tImaLI M

wraienlel), szczegdtoviie postacle prze-

enlom, realistycznie odwzorowane terc-

shivofe'psKeil re nie.pl

CO NOWEGO?
KoleinI Nazl^ci czekala na Twole pociski!

MEDAL OF HONOR: FRONTLINE

Liczba zaplowiedzi w narmie. co cieszy -

tiadzia w co grac przez naiblizszy rok t to

zarowno na PS2 lak I Inna konsole. no

moZe poza nieco szlywnieiacymi: OC i

Szarakiem.

iPotrzMa predkoicl fnal PS2?

NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2
Setia NEED FOR SPEED bytajednqznrelicznychiktorejfaktuprzenleslenlanaPSZ nie zaarton-

f

sowato jak dotqd EA. Jakdotqd... Pod konlec paZdzIernIka wyplutazostata Informacjao

poczyclu prac nad oficjalnym sequelem trzeciej czf tel gry, doskonale znanej chocby z Szara-
|

ka! Paml^tacle "trdjeczkf"? Wprowadzlta tantastyczne tryby zabawy z gllnami, co samo w
sobleofcazaiosly strzatem w dzlesipikg! NFS; HPZzaoteruje Craczom licencjonowane fury ze

stajni takich firm, jak np. Ferrari, Porsche (patrz shoty - Carrera GTI) czy Lamborghini.W sumle
wdzkdw ma byi dwadzie&cia sztuk, brakjest jednak obecnle jaklchkolwleklnformacjlomode-

lach; trwaja "zablegi " o pozyskanie odpowlednich llcencjl. Interesulpcy wydaj? sl$ bye fakt
|

"archltektury'' poszczegblnychbastogbtem ma byi Ich okotodwunastuj-EA oblecuje wi

cenie kilku odcinkow na terenach "otwartych', tzn, pomykab b^dzie moZna po bezdroZach I

(gtbwnleamerykBitsklch I kanadyjskich), bezodgbrnlenarzuconych ograniczert I trzymanla I

I
sly Scldle wyznaczonej trasy. Power, tego F

I
zawsze brakowalo w serll NFS! Zastanawia

I mnie tylko gralloza - na plerwszych scre-

1 enach prezentuje sly koszmamie, co zrzu-

klwczesnego stadium prac. Mo-

i

tywem pizevrodnim, zgodnie z tytutem zresz-

ty, sy otkoz tryby szarpan la z udziatem glln

- gonimy uclekajycego pirata (zaistnieje

I

mo2liwod6 stawiania blokad, koiczatek,

wspbtpraca z Innyml patrolami), bgdZ sami
wclelamy slyw tego ostatniego. Fury bydzie

moZna upgrade'owab, nie zebraknie tez Multlplayera Splicle (niestety, tylko dIa dwbch Graezy). I szkoda jeno, zi

developingwziyt sly kanadyjski oddzial BLACK BOX, bo chtopaki nakonclemajy "hlty” pokroju NASCAR 2001 I
(PSX)-ale bydZmy dobrejmydli. PlerwszyNFS na PS2-zgodnlezplanamlEA-wjedzlewnapydy naszyeh konsolek I
na przelomie kvirietnia I maja przysztego roku.C [shIva]

Pita
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P/ayStation
SyfuGqD Szoraka jest stobilna...

czyliwciqzkiepskG :).Kolejny

miesiqc w ktdrym jestw co grGC,

bo i 'Tony 3"
i "Syfon 3" dajq radq

.

Ba! Nowet zapowiedzi nowych

tytidow zagokily no stronach PE.

(wytia

pnowidzione «) worsje no PS2, X-o, o no-

wet GBA. [shivo]

Ulo-la! Nie wierzp! Europejski oddziol

SONY powierayt (moto znone^ ole co

tom) grupie dovoloperskiej UNIQUE DEVE-

LOPMENT STUDIO stworzenie coLkowide

nowego rocoro no Szoroko. Sdgolka mo by{

oporto 0 licencjf WRC I tokie tei klimoty

looferuje. Brok |«i jokldikolwlek saeondw;

w sklepodi gro (lytuL jok dotqd nie ustolo-

ny) pojowi sly nojwczeiniej no prietomie

mojo i czerwca 2002. [shivo]

Amerykooie ino{g floia no punkcie kre-

tynskldi progromow telewizyjnych -

Dl, tokkh, {ok M przyktod "Boor In The Big

Blire Howe". Ten fest czyms no wzdr show

skierowonego do nopntodszei ciysci publkz-

msci, w kfdryn tytaiowy Mis bowl dzied

(hmnnn?). Heh, w koidym roue Szorok do-

czeko siy gry no jogo licencp - ole "do to

bydiie", no rozie nie wiadomo. [shivo]

9 1 ostotnich Hiformoep z oboiu SONY
wynlko, ie przonosny monitorek do

konsolki PSone foktyczide ukole sly no ome-

rykohsklm rynku jeszcze przod legorocznq

Gwiozdkg. Sprzyt mo kosztowoc okoio

140S, przy czym - tok no dobry sprnwy - nie

mo siy n^nie uym podnlecoc - odpowled-

niki konkurencji (np. tnleractu) sy w spno-

doiy jvz od downo, oferi^yc podidine moz-

liwosci, (0 mdchodzycy ekronik ze znocz-

kimo SONY, [shivo]

KurkB, tak patrzy na obrazki z

te] produkcjl I - sam nie wlem -

strzeliO sobis w tab, zbiuzgac
SONY, czy napisab smutny
prawdy. li przesiadka na PS2
to w chwili obecnej mus dia

kakdego Gracze...? Gdzie le

czaay, kledy koderzy wyciskali

z Szaraka si6dma poty. Ech! No I

nic, cieszyb sly Jeno wypada.
Ze jeszcze jakles kyski Plejak

od czBSU do czanu dostaje.

Nowy TWISTED METAL oparty ,

jest na dobrze znanym
I

schemacle cechujycym serif I

(samochodowa rozwalka jak sly I

patrzy), zmleniono jednak I

"rrieco" cifZar gatunkowy; potflne, opancerzone pojazdy zastypiono zdalnie sterowa-

1

nymi zabawkami (autka I motyckle). Wrzucono kilkanahcie rdZnorodnych broni, blisko
trzydzledci pojazdbw 1 - co cieezy - naprawdy clekawle zaprojektowano poszczegblne

*

mapy. WlykszoOd poziotndw ueytuowana jest na terenach otwartych - ulica, plac zabaw.l
czy np. ogrddek przed domem. Trasy zawlerajy sporo przeszkadzajek, power-up'dw

"
oraz bonusbw i w tym temacle jest wiycej nlZ fajnle. 0 oprawle graficznej pizez
grzecznohd nie wspomny, aie SONY ieci w kuleczki nieprzeciytnie, co widad juZ
zreszty na przykladzle recenzowanego w bieZycym numerze trzeclego “syfona".
Premiere pod koniec ilstopada. [shiva]

Jawor tuz niebawem ukradnie Ci wrotki!

ROLLINGS IB "4
W chwili obecnej moZna wesoto czesad triki

w rewetacyjnych THPS3 i AIR BLADE,
niemnie] coraz to nowszy developer
prdbuje urwad kawalek skejtowego lortu dIa
siebie. TakI plan ma wtadnle RAGE, ktdre na
lato 2002 szykuje nic Innego, jak gry
traktujycy o pomykaniu na rolkach! Czego
moZemy sly spodziewad? Przede wszystkim
dwietnej animacjl zawodnlkdw, bowlem do
sesji Motion Capture przystypit prawdziwy
mistrz tego sportu - Cesar Mora (lakt,

koleZka nie jest moZe u nas tak znany jak

Adam Malysz, ale wierz ml - teZ potrafi

skakad, ghe, ghel). Zreszty grafa w ogdie
zapowiada siy smakowicle. Wprawdzle
trochy zbyt mocno skuplono siy na
projektowaniu technicznie zaawansowanych
parkdw, zapomlnajyc o wesolym Ireesty-

le'owaniu na ulicach zatloczonych mlast (te

tereny prezentujy siy
“ bowlem dodd ubogo),

< ale poczekajmy na
ukodczony wersjy gry.

Pdki co, uciekam
. smigad w TONY'ego...D
' [myq]
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Ale numer, NOVALOGIC wy-

jechaio z zapowledziq catke-

wlcle nowej produkc]! na
Szarakal Gra powstaje od
bardzo niedawna (premiers

najwczeanie] w okolicach
maja przyszisgo roku) w an-

glelsklm studiu developer-

skim REBELLION I sklasyfl-

kowBC ]4 moina pod posta-

ci^ ahootera FPP - tu bazujq-

cego na zmaganlach cztero-

osobowego oddzialu elltar-

ne| jednostkl Delta Force.

Kontrolowai dane bfdzle
poczynania kaidego z |e|

czlonkdw (plynne przeiqcza-

nle si; poml;dzy postacla-

ml), a akcja - jak zresztq au-

geruje tytui - umiejscowlona

zostala gidvimie w iwlecie

dutych metropolll, NIestety,

na razle zero jest konkretdw
- wladomo jedynie o lakcle

zrezygnowania z Jaklegokol-

wlek scenariusza (rozgrywka

to po prostu kolejne mlsje

do wykonania), trudno let

ocenlad gralioz; pierwraze

shoty mdvri; tyle co nic I nie

b;d; bawll si; w proroka -

os;d2cie sami, Mnie cieazy

zupelnie Inna rzecz - jak wi-

dad navret rok 2002 przynie-

sle jeszcze troch; nowego
softu na PSX'a. jshlva]

I Na bezrvblu nnHaB
FanI wydcigdw nlecha] zble-

rajq kaak; na pudetko Bllla,

bo doprawdy produkcjl w
tych klimatach Xbox dosta-

nle w ciqgu najblltazych
mieslfcy DU2l\ lloid. Kolej-

ny zapovifledziany racer, tym
razem przez UlCROIDS, ofe-

ruje odzwierciedlenie zma-
gad tytutovrego I jednocze-

dnle mato znanego (styszal

Mod o tym?), iranskontynav

talnego wydcigu bezdro2a-

mi Europy I Azji. Wszysiko jest na llcencji, tak wl;c zardwno po-

1

szczegdine etapy, jak I ekipy (m.ln. Renault) wed startujqce, przenie- I
Slone zostan; na tywca w dwiat gry. Nlby cacy, jednak MASTER I
RALLYE pod k;tem oprawy wizualnej wypada strasznie, ale to strasz

nie plastikowo - zamleszczone obok shoty (na razle tylko z wersjl n
X-a) doskonale to uwypuklaj;. Rzuca si; w oczy przesadnie niska I
rd2norodnod6 tekstur (non stop ten sam krajobraz - padaka) I prak- f
tycznie zerowa llczba oblektdiv, wskutek czego catodd mimo
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PfayStation 2
Huh, a to sie porobilo. fokiego

miesiqcQ jok ten nie bylo jeszcze

oni razu w historii naszego

magazynulAtozo sprawq

PloyStation 2. Ludzie, kupujcie

konsol^, bowarto!

|gg Jflk inlormuje SONY Poland, opozni

sif w nosiym krafu ^ nio tylko - tola

Europo] premlero niesomawicie wynokiwo-

nego WIPEOUT fUSION - data wydanio,

WHCsniej llgunijpco pod znakiom 28 llstopa-

do, loslala przeriutona no nlosprotyzowo-

ny jeszae dzieii grudnlo. Z kolei 14 grudnh

pokoio si$ "u nos" plotformor ojtdw CRA-

SHo - JAK & DAXTER. Priedsprzodoi obv

lych tylirtow powinno ruszyc pod konlet li-

stopodo. UWAGA!!! Info i ostotni^ cbwili -

na|prowdopodofanin[ WF ukoze sip nie w
grudntu, a dopiero w styczniu 2002 . Eth!

[skivaj

in Modemy i odoplery sieciowo do PS 2
'' *

obiecywolo SONY omeryknnskim Gro-

najpdzniej jesieniq lego roku, tymczo-

sem... Tymanseni nfemol powne |uz fosl, ze

sprzpt dw pojowi sif no rynku dopiero w
roku przyszlym! Nowet gry, ktoie zdqzyiy

sip ukozof i posiodojq zoimplemenlowonq

opc|{ zobowy on-line (no, no ratio |es1 jed-

no - THPS3}, w insiruktji mojq wyroznie

nopisone, it program foktycznie wykorzy-

sluje potyczki przez Net, ole grot bpdzie

moino dopiero no potzqiku 2002 roku, kie-

dy do sklepdw Irofiq rzeczone modemy. E[,

ponowie z SONY, w kviki lecicie, zwyuajnie

letide w kulkil 0 Evropie nowet nie mo chy-

ba CO pisnc... [shivo]

M PARAPPA THE PAPER 2 wypluty zo>

pSdl stanie no rynek za oceonem w slya-

niu przyszlego roku - poinformowof amery-

konski oddzinl SONY. Ploy Test wersji ja-

poAskiej wersji iamiestilismy w #49 "ekstri-

mo", wiecie zatem z tekslu redakcyjnego

Oszolotno cztgo od tej gry mozna otzekl-

wac. Od »ebie dodom, ze wersje JAP i USA

proklyante nkzym sip od sieble nie rozniq, a

wciqz nie wiadomo, kiedy doslaniemy no-

wego PARAPPI w PAL-u. [shivaj

WielRi bokser w wersjj grywalnej

ROCKY
Ho-Hol Zgadnljcie co tarn na froncle

przygotowuje dia Was Rage Software?
Ten angielski developer, ktdry na karkc

ma jui m.ln. WILD WILD RACING (PS2),

pisze kolejng grp na Czarnulp, tym
razem o zmaganlach boksera-legendy
(ladies and gentelmans..,) - Rocklegoll
Tak I'eeeest (|ak to mawial Mutti podczaa
tupania mnie w T3;). Rocky Balboa
uderzy do naszych czytnikow w grze
pod prostym tytulem - ROCKY.
"WIrtualny WtoskI Ogier" bazowa6 ma
na serll filmow z panem "Slalowym",

- wlgczajgc w to: Apollo I

CreecT a, Tommy Gunn'a.

Clubbera Lang'a czy K
Orago. Prace nad grq sq
jeszcze we wczesnym
stadium rozwoju, ctio6 na
shotach ta juZ prezentuje
sip oblecujqco (moina
nawet rozpoznai tytulowego I

boksera). Niestety, nie

znany jest jeszcze vvydawca
- moze to z racji na fakt, 2e
autorzy zamlerzajp wyplu6
na rynek swoje dzleto

dopiero na przyszlorocznq

gwiazdkp. Ehh.. trochp "se"

po(sz)czekamy,„ a ml ju2

slinka cleknie. [pLaY]

Piguta...kr6tkoinatemat
YES, YES, YESI Odkrylo ostolnie korty i niomy

iBd wrestdejedenznaiwDiiwjszychnyiHikowio-

impiementowonych w WIPEOUT FUSION. Ponie, Pono-

wie - pried Woni oficjelny sovndtreck! No plytce z grq

znojitq stqnostppujqcy wykonawry/utworkl:

nek 20-nifcnowegoegiemplonodnigiegoPle-

Ao, SONY posteiMwiie wypusdc speqoliH^ Smilowiiiq

tyfcelOtysipcysilukljtettqkolorowydikensoBWIioo-

Amethyst-

Blades & Houghty G-.,_

Brnnlnc- - —
"Blue Funk"

"Beals DeFeilive"

BT-

Cut In Rot-

ECle fofce-

"SiDurtBomb" (Plunp DJs remix)

'BasAeods"

.. "Knickvn"

EBte Force K Nick Rynn- "SwilclilMidt"

Future Sound 01 iM^on-’Pupuu Hew Gumeo" (Hybrid Mix)

JDS . . 'PwAFunk"

Humnnoid-"Sliddier HemonuidiOOriPluiip OJs 2001 teloudi)

luke Slater- Bolt Mb"

Plump DJs-.—
limo Moos-

- "Big Groovy FuidteP'

"Old School Vibes"

Utah Souits-

aoolZeikii^nashole-srebiin''peesilwdjko"topowir

nfefiriedytnyiW sunie dostypnydi jest pipe wersji: Blue,

ligbl Yellow, Metutk SRver, Snow WbHe i Stgier Red, o

cenew Jnporii ustefona lostefo no ck. SO tys. jeiOw (ok.

1 TOO zeto). No ntzle brek joldclikolwiek infesbw o niozi-

wesd zakupv konsolek w Europie czy lei USA [shho]

I

Jokwyidiei

Z rzeezy jok detqd niepotwierdzonych usfyszymy jesi-

cte dwo kowolki OrfaHolo, min "Funny Break (One is

Enough)" w mixie Plump OJs. Hmm, nie puwiem, ie nic

mogfoby byclepley ole-. Uidzie, wpokowoli luko SInteral

Nie mnm pytnhi CHCEMY GRAO [shlva]

nlej trwojq juz prece ned trieciq apsciq FEAR

EFFECT nn PS2 . Pnynojn^ lekie infornraejemoino nle-

oNcjalnle usfysiec nd cblopnkow i KRONOS DIGITAl

(developer dw6di poprzeikudi cifsd z Szamke), bo DDOS
nn razie mlciy. Gia ukoie sip nujwczesniej pod konkc

pnysztegoroku. [shlva]



Tum-tu-rum-tum! Pere4ka, dzieto doskonate, pozycfa kultowa nazw na produkcje
poKroju MAX PAYNE'a nie brakuje, a gry tego typu okrzykuje a>$ hitami na dtugo przed
premlen). Niejako z gdiy narzuca sif im "dyazkf". co samo w soble zte z pewnosciq
nie lest Czy kto4 z Was wqtpi np. w pot^f T4? Nie dziwi wife szajba wokot ptzyge^
Maxa. ktdre zd^iyly sig |ut ukazac na piecu, z mlejsca wzbudzai'qc zachwyl blaszako-
V¥ej spolecznotel. Teraz nadchpdzi czas na konwersje na jedynie sluszne maszynki do
szarpanla... MAX PAYNE - jako gra sama w soble - nie jest absolutnie niezym
odkrywczym. Mamy widok TPP, mamy napakowanego kolesla, ktdry blega, skaeze I

strzela do (prawie) wszystkiego co si^ ruaza. Mamy banalne zagadki w stylu: “otwdrz
dtzwl I idz dal^ '. Prawie TOMB RAIDER;). 0 co wl^ chodzi jakby? Prawdziwq
f»alaeia. swol^m novum w temacle gler, jest tutaj system I spr^b eliminacjl

7^3 przeciwnikdw. Wprowadzony do
rozgtywki 'Bullet-Time' powoduje

[ffigSijlL., spowolnienie akcjl, dzl^kl czemu

9HIB wystrzelone kule przemleszczajq sig z

l¥iev>^lKj etektem "slow-motlon" - patent

There is no snoon

(miMl

I doskonale znany z Matrixa. Ofkoz postacie bohaterbw podezas wtqczonego trybu spowolnienia mog4 poruszad I

I
sl9 w nomialnym temple, co umoillwla precyzyjne namierzenle przeciwnlka I oddanie trafnego strzalu. Brzml

I
tak-soble, ale MAX PAYNE'a warto zobaezyd chodby dia tego bajeru, bo power jest nieprzecl^y! Pozwolf

]
soble tu jednak nadmienid, te po pewnym czasie zabawa ta zaezyna nutyd (tak, takl), co razem z Kafim,

podezas pracy (nad pewnq butelki; 36% mlneralnej, ktdrej Dzisdu nie zd^t oballc podezas ostatniej blby:) w
I RedakcJI zgodnie potwierdzillsmy. A wracaj^c do rozgrywki - innym sposobem eliminacjl wroga si nlesamowlte I
I akcje w postaci "lotow" naazego bohatera - Max wykonuje nleprawdopodobne wr^ skoki I unikl. Przyktad

*

I oklepany, aie dIa zobrazowania sytuacjl go przytoczg - cod jak zagrywki Banderesa w Desperados. Przelecled

)
10 metrow w powletrzu, wypluwajqc j^noczednle caty magazynek trzydziestoosmiomillmebowego otowlu -

1

I

jak tu sl$ nie zakochad? Samych zbawek jest sporo - zwykta “d^swiqtka ", Uzi,

fa rodzaje shot-gundw. M16 czy daj^ rad; nieprzeclotnie granaty. 0 oprawie I

I

grafieznej nie ma sensu slg wypowladad - to jedna z najpioknie|szych gler. jakle I

kledykolwlek wypluto na rynek PC. Wersja Xboxowa, z ktdrej notabene
pochodz^ wszystkie zamleszczone tu screeny (z PS2 chwilowo nic nie ma, ale

Ido o zaktad, is pozlom b^dzle przynajmnlej takj sarr>, jak na X-i^piaktycznie
nIezym - poza nieco zmniejszoru), dopasowanq do odblornil^TV n

' ' "

d blaszakowego plerwowzoru sif n)e rdbiLfi
'

I zachwycajq) I udany system znisp

(rozwalid mo^na praktyeznie w
oblektdw) nie wymagaj^ ilttw
rekomendacjl. Na konlec it

I - wydawcq wersji kons
'

I TAKE2 (na blaszaku 31

I twdrey Duke' a), a

I
odpowiedzialne jest R
debedclacka grupa t*

projekt na PC. F

I PAYNE'a ni

I
odbyd jesz ......

I
(grudzied). 0 jaaaa. o

I
DZIAtO, c

• • -

I
[shivaj

Natywoc sly

d bydzie'Lo^edi

Dfiviiig Force' i zowita do

FelsktW|ii>towieEsl<^-

do (gdy to ttytosz, po-

zy model jo$l nieco tonszy (429 zt.p

zeto zo Cn Force) Iw zosodzie elervje ddilodnie te sen

del popnedni-zo9c|i| Force Fe

stong - tok potrzebny 'im olieoie, po nlewypcilew postod Hmu
"FF; THE SPIRITS WITHIN" - spory zastrzyk gotdwki. [shivo]

laBI Kolejnawysd- I

ISIb gAwkonaPS2 I

nosila bydzie naiwy I

USARACER-Motyweni
|

przewodnim sg offcoz I

amerykaiiskie miosto I

Oiojaklnon^lnlerpie- I

towoc tytiH, hehe?!),^
mJn. hasne liydzie nom done po taUdinwIrqioliocIi, jric Hewy

Jotk I Los Angeles. Ponodto, gra zooferuje trosy vnHejscowione

w inonych mlqscach USA - np. porku narodowym Yosenite {H:

spedziewoiny siy Yogiego?}. Devefeper (europejski DAVIIEX GA-

MES) oliiecuie ruch uliczny i obecnost glin, o colesc mo siy okozac

zorciz nn poczqtku przyszlego reku. Stely pnedglne; pewnkiem

nic dobiego z USA RACER nie bydzie. (shiva)

|Sn Od kilku miesiycy t

IBO tweizonn jest
|

przez FROM SOFTWARE
|

trzecio czyit ARMORED
|

CORE,cdedopierolercaobef-
|

tzec mezna pierwsze kon- I

krelne obrozki z te{ produk- I

cjl. Z cieknwszycli cz

wlodofflo no rnzie o obsludie Multiptaya dlo nteredi Groay (pe

zlINKowantu] I poprowienej w slosunku do poprzedniuek gro-

fle. [shivo]

[Hpl Nl"l# litmo C55
lOa MAGICAL zopo-

wiedzlolci wydonie no PS2

pnydhigowel nozwie CEN-

TRE COURT CHAMPION-

SHIP TENNIS. Zolqciaai

pierwsze obmzkLinlormu-
'

jqc jedneczesnie, H produkt zowierciibgdzle zdedwiecztery korty

emz osmhi zowodnikdw (bez IkenqT). Colosc odwoiyio sly

wydoc MIDAS, a preniero jeszcze w listepodzie. [shivo]
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Dreamcast,.
Jest Headhunter. Szkoda, ze w
zasadzie tylko on. Bez mydlenia

oczu - Delek umiero, bo liczba

zopowiedzi oscyluje wgranicach

"tsech na ksys".Konsofajest

jednak tanio i wartojqlyknqc dlo

nodrobienio zaleglosci.

Nis ujriymy matt powiedzlet iajnie

zopowiadajqcych sly "somolocfkow" z

«!»{<) on-line (I systemem przesyloiua glosu

przez Siei, w celu porozumiewonia si$ z in-

nymi Groczomi za pomocq milirofonu/slu-

(liowek). SEGA olicjainte sknsowala PRO-

PELLER ARENA i gra ma sznnsp uknzat sip

jadynie w Joponli. Jojo sobie robiq - naj-

pierw SHEHMUE 2, ternz PA [pn? No, to pa

PA!:)I [shivn]

Peter Moore • szef omerykaiiskiego

oddzioiu SEGI, ustosonkownl sip do

foklu skosowonio z llsly wydnwniczej no

Stony ^ednoczone drvgfej apsd SHENMUE.

W ofk|olnyni oswlodczenlv gotr nopisol, ie

"to byto trvdno deryzfo", ktbre[ wszystkidi

powodbw zdrodzic nie moie. PoprosiL jed-

noczesnie wszystkidi fonow SEGI o_ zrozu-

mienie wobec wszelkith zmion stiukturol-

nydi, iokie dqgle zocbodzg w Lirmie. Szko-

do, ze nie wspomniot, ile BHI im zopLodt za

przerzurenle lego lytulu no X-u... W Euro-

pie dqgle SHENMUE 2 |est potwierdzone i

mo sip vkozoc no poaqtku pnyszlego roku.

I ' Onm ilidi Vodnt' ktmt xbfkadcMeo MIBMOl

[shivn]

Od plerwszego listopndo SEGA wpro-

wodzHo opiflty » tnnsknnie no ser-

werorb SegoNetol Miesipczny nbonninenl

kosztuje ternz 9,955 i dobitnie pokazuje to,

jok "Upkitnr szvkniq kosy doslovniie wszp-

dzie tom, gdzie tyRco mozno "ms" wydsnqc z

Grnny. Din wszystkidi szorpiqeyth w no-

szym pipknym kro[u po Sieci nn DeCsknrh

mom jednok dobre nowiny - sq serwery

(np. w Szwocp), no ktbre wdqz moinn sip

dostik bez pLocenin. Ot, ieden przykLodowy

din zninteresowonych;

I9$.I00.136.II:27966. [shivoj

Czpsto pytocle o odresy siren Interne-

towyck> skqd zossnc mozno mini-gier-

kl no VMU, bqdz tei *s^wy" z normolnych

produkcji. Polecom odwiedziny iwietnego

serwiso: hltp://www.dreamcost.plone-

Iweb.com/ - szkodo jeno, ze stony gry tom

vfflieszaone, dzio>o[q proktyonie wytqcznie

nmerykoiiskimi (NTSC) wers{umi. [shivo]

Kolelne ‘‘o to

PlayStation 2 w tym mleaiqcu
przechodzi prawdziwy rozkwit
Je2ell chodzi o wydane dwietne
gry, diatego te2 "CO NOWEQO"
skurczylo sip do minimum.
Czemu o tym wspominam?
Poniewa2 gdyby nie to, to
pewnikiem napisat bym Warn o
wszystkim, co znajdzie sip w
nowej, nietypewei glerce od
grupy United Game Artists,

nazwBnej REZ. A wspomniatem o
te| nIezwykIoAei, poniswa2 bpdzie
to... muzyczna strzelanina
(podobnle |ak SPACE CHANNEL
5)1 Heh, koncepcja tajna, ciekawe
tylko CO z lego wy{dzle. Anyway,
zadeniem Gracza jest strzelab we
wszystko CO sip rusza, aby
uratowab Pwlatowq sle6 kompute-
rowq. Grafp clp2ko Jest tu opisac,
CO zresztq moiecle zaobserwowac
sami - wygiqda to trochp
nletypowo. REZ ma sle pojawic na
DeCe jeszcze w tym roku (jak go
nie skasujq, hehel), wersja na
druglego Pleja zaraz na poczqtku
przysztego. [pLaY]

REIGN OF FIRE
Gra powstaje woparciu o film pod tym
samym tytulem (z udzialem m.ln. Mat-
thew McConaugheya I Christian Bale),

majqcy uderzyb do amerykartskich kin

wiosnq przvszlego roku. BAMI ENTER-
TAINMENT (dev.) galunkowoklasyfikuje
REIGN OP FIRE w segmencle action-

adventure, z tradycy|nym widoczkiem
zza plecdw bohatera (TPP). A propos
tego ostatniego - bpdzie ich dwoch
("cleble jest dwdchT"), jako ze wclela-
my sip albow pogromcp smokdw (stro-

na "dobra"), bqd2 tezw samego smoka
(strona "zla", hehel). Akc|a oparta jest

mocno na scenariuszu fllmu, czyli In-

nymi slowy zlejqce ognlem potworkl
chcq opanowab ZIemlp - ty Im w tym pom62, ewentualnie ocal planet?. Bla, bla, hi-
shoty (chwilowo tylko z wersji na PS2) faktycznie zdajp sip odzwierciedlab kllmal produkcji I

I

kinowej-pogorzeliska.zniszczonemlasta, I
spaioneforty.Wyglpdato’'tak8oble",acz- I
kolwiek prace ruszyty stosunkowo nie- I
dawno,zatem...WerajanaX-amamiecbar- I
dziejzaawansowanyengirre.wkonsekwen- I
cjiczegowrzuconezostanqdogryznacz- I

I nlelepsze(iwwlpkszejilobci)efektybwletl- I
neoraztekslury wwybszej rozdzieiczobci. I
Tyle na razle wiadomo, a szarpab w ROF I
bpdziemy najwczesniej za rok (wstppna I
data premiery - IV kwartal 2002).G (ahiva) r



DIa lanow Yakuzy, ozyli kapiell i masazy wodnych :)

WRECKLESS: THE YAKUZA MISSION X

Czemu Cieka-

wie sif dia dwdch
Graczy na z gratlk^ -

na nimach ma solid-

ne problemy z framerate'em, a ca-

lodi wizualnie nie zachwyca. Sw6| urok ma, ale daleko tu do detail oferowanych

np. przez STUNTMANa. Skodnoocy doslanq ten tytui rdwno z dniem 15 lutego

przysziego roku, przy czym ACTIVISION (wydawca) niedlugo potem powinlan

przerzucii go za ocean I do Europy. [shIva]

j

SPRZEDAZ HURTOWA 1 DETALtCZNA

SERWIS
I NAJWI^KSZY WYBOR GIER I AKSESORl!

I

REGENERACJA I V^MIANA PLYT CD

j

RATY

UL. SYRKOMLI I 4
03-335 WARSZAWA
TELVrAX; (022) S I -A 27 66
TEL KOM : O 50 I

/(} /'©IQ
O 50 I I '‘if. 694

WWW, SWIATGIER. ALPHA. PL

Pita



Husain iuz zmera na Xboxa

idae-DA^RAD(AZMItO!AtnkpozatymaelDduil

lonk^ ayli to, <o tysrysy Miq noibordziei! [sKn]

0 tolikh grodi m6wi sig, u
sg oryginolne - STUNG p«-

zwak nom wcidic siy w... owada.

WkIdIi z oau insaklQ (FPP, IwIkI},

iwietflie zrcalizowane aodomsko

(koso)aikie<lyino|io(UiKiu,in^ ur

zwoiiaopriiwo^iaiiainogg^rowl^ieinmwedzndH) I
PREY DIGITAL siygnie colkiein spora Grouy. Do sklepiw I
golowy produkt no trofiT pa«d Gwkizdlii|. [sMvo]

1 UBI SOFT zopewkdzialo wypkicie nowago "szulora'' I

FPP pi. LOSE CANNON. PioTwolnie lylut 6w mkiF sig

vkozui no piecu, ole-, par; tehlondw, jokis przelew... i [ui

jest no X^. Gro oferowoi mo inozlmtosc przeniosiaoDio

slyroinogo todzoju ^odkoml tronsportu, o storowono przoz

nos posloc bylogo zoMeru (teroi noi«nnBia) wykonywoc

bpdzie szereg tnisji "zo kosy*. T; ostotniq spozytkujeniy no

zokupbiniupgrBdepajozddwild.Bmril(giii^(depo(Kkoi-

'

j
do II kworlohi 2002rrtu. [sbivo]



Hmmm. |»4t|czyc symulator maszyn latsjqcych z eleman-
tami action-adventure? Dziwny pomyst, he? Dzlwny nie

dzlwny, w kaidym razie znajdzie swoje zastosowanie w
nowe) grze tirmowanej przez THQ. YAGER (de facto tytut

wziflt sif od nazwy developera - YAGER DEVELOPMENT)
wydaje al$ bye prawdziwie specyficznym projektem. mo-
g^cym zamieszad nieco na skostnlatym i mocno "sequelo-
wytn

" rynku; swle2y pomyst to ostalnio wyfaeznie pobot-
ne 2yczenia Graezy. Co my tu zatem mamy? Mamy Magnu-
sa TIde'a - chlopka, ktdremu na przeszkodzie tradycyjnie

staje zgraja ztych przeclwrtikow. Goi£ zaslada za sterami
futurystycznych myiliwcdw, ktdrymi pomykac mo2na nad

bllako dwu-

nie mnlej fu-

turystyezny-

ml terenami.

Patrzqc na
shoty, a tak-

NAPRAWD^ mocniej ml sle zaokrqgllla - modele maszyn, oblek-
ty naziemne, szczegblowoSt I jakosc oloczenia, sq po prostu
NiE-SA-MO-WI-TE. Obrazki pewniklem lekko podrasowano, ale I

tak... powerl Zwrddcle uwagf

da troch$... blaszakowo? Heh. taki urok
gler na X-a. A co z tym action-adventure?
Magnus pomlfdzy mlsjaml “latanyml", ma
mied motllwoid hasania tak^e po terenach

nazlemnych, z wykorzystanlem kliku rodza-

jour bronl. YAGER w europejskich sklepach
pojawl sif w drugim kwartale przyszlego

roku I mo2e z tego byd “coi" napratvd;
dobrego...O {shiva]

ul. Kosnego 48/1

45-372 OPOLE

Huh! Iiadne, naorawde (adne!

YAGER

GRY 1 AKCESORIA DO PLAYSTATION

NAM/^
sklep polecany przez

[ZIEIM!
gry i akcesoria do PlayStation

przyjmujemy gry w rozliczeniu na PS2 i PSX-a

p- przy zakupie lub wymianie gier na PSX-a
powyaej 200,00 dot^czamy upominek gratis

^ staty koszt pmsytki 5,00 zl

^ nawszystkiegrydaiemy 100%gwaranqi

^ gry juz od 40,00 zl
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I cisza. Ghicho w giqb. Roz. dwa, trzy

gry ^$zly i dsza. Nintenao dwoi si^

i troi ale namacalnych fego skutkow

no razie nie widad Pozostaje

fzekac... He? W tym czasie Xbox z[e

"kostke", bo czy miliony fonotykow

"N" b^azie czekac?

NnlylioPii-

sw^i oierde spe-

cjohqwersifGoiiw-

nYn odtwamKian

DVD. Kokjnq lego

typu prapoiyqq pst cudeiika

-dh-

-(D-

Remake RESIDENT EVIL no GC kldry

mo juz uslalom; japonskq dotg pro*

miery (22 imrco), bye moze ukaie sly niece

wczesniej no terenie Slon6w Zjednononydi

- poinferniowalo CAPCOM. "Niece" eznaua

w lym przypodku ekole mfesiqco I omery-

kaiiska wersja najprowdopedebniej destyp-

no wiyc bydzie zo oceanem |vi w pelawie

lotege. [shiva]

-(D--

-(2>-

o-
-(]>-

^ Olo eilcjfline infermaqe z amerykon-

skiege oddzlnlu NINTENDO, detyezq-

ce plnnowanych dot premier posiczegolnych

gier no GameCube'o. Potwierdzene, it joke

launch lilies ukozg sly: LUIGI'S MANSION,

WAVE RACE: BLUE STORM, TONY HAWK S

PRO SKATER 3, SWRS2; ROGUE LEADER.

PIKMINo przesuniyta na 3 grudnio. Tego

samege dnio ukozac sly jeszcze majq: SUPER

SMASH BROS. MELEE i ETERNAL DARKNESS.

MIDWAY przedstowHa swdj line-up

no najbriisze mlesiqce w temocie ne-

wel kensali NINTENDO. Da 31 morco 2002

rokv pejowiq sly: NFL BLITZ 2002 I SPY

HUNTER (kenwerl z PS2), da 30 czerwea:

RED CARD SOCCER, MLB SLUGFEST, GRAVI-

TY GAMES BMX i GAUNLH DARK LEGACY.

Miesiqc pbinlej zawiloL ma MORTAL KOM-
BAT S (whoe-haal), NHL HITZ 2003 eroz

NFL BLITZ 2003. G^awe tylko, ay checiaz

jtdiM z pawyzszyeh gier nie zolkzy - tnidy-

cy[nie - ebsuwu w kanleksde obecnie usla-

lenej doty premlery. [sMva]

^ A |ak wyglqdojq prepozycje na no|-

Uizsze ffliesiqce z rtazu ACCLAIM? W
listepodzie ukazoc sly majq: ALL-STAR BA-

SEBALL 2002, konwets|a CRAZY TAXI i DAVE

MIRRA FREESTYLE BMX 2, z kelei na przela-

mie reku ujrzec powinnismy pradukcje pe-

kraju EXTREME G-3, NFL QB CLUB 2002, JE-

REMY MCGRATH SUPERCROSS WORLD oraz

ALL-STAR BASEBALL 2003. Zwroccie uwa-

gy> ze w ezyse tych gier jni mezna szoqnc no

iniiydi konsalacb, a reszla ukaie sly z wy-

prztdzenlem ne PS2 bqdz X-ie... [shiva]
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Wvalada coraz lanlel

IHiimiUBiliTj;STAR WARS ROGUE S ‘I

Chcesz grac w» wszystkie gry ktore'
na rynku?BB£ PRZERABIANIA PSX' a?

Jedynym wyjroiem jest:

r ’S V 1^ iT W.iT..
'

Wybierz swoj zestaw!!!

Playstation PsOne
o.-ai

in
-Zwykty Pad
-Dual Shock Sony
-Dual Shock, 1Mb
-2xPad, 1Mb
-2xDual Shock Sony
-ROCZNA GWARAN

470

559,-zt

495,

NA PAL/NTSCH!
SyKlTD?5VIPtO®ftf

SMtMSlI (MOL

U1.5W0MHI ?,) 50-089 VIOCLW

SMB Sony
8MB -14^

BfefShock 2 Sony -1 SCI
^ion Replay 2 -1 80

PilotynaDVDod 65,^
Podstawka - 39.- ^i nie obedrzemy ci? zo«k6ry

T£1,(07I) 78E-85-58 .TtlloK, 0-50H5l-757ailUJ.ui !i^u i^Mvj^^

tmiusysiTOfspn.fL s^HBwlodbiorcowzcatej Polski!!!
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I Obi S8RI sobifi dobrzfi zrobi

SW: OBI-WAN
I Nastfpna... Nie wfem. <le jeszcze gier wy-

I

puSci LUCAS ARTS na motywach przy-
'

-Wbohaler6w"GwiezctnychWo]en"(sly-_ -

-woreit poj fym tytutem, moc*
any ostalnlo w Radiostacji?

Oaje rad?!), ale... moze to I iepie), bo po
CO si? derwrvrowat Khem... Akcja SW;

I OBI-WAN umiejscowiona Jest przed wy-
darzenlami lilmowego "Episode r - wcle-
iaj?c si? w Kenoblego, na Gracza czekad
ma ponad 15 poziompw, w sceneriach
doskonateznanych fanom sagi. Sama gra
Jest koiejnym actiori-adventure, z kamer?
TPP i "mactjanlem mieczykiem", ]ak zwy-
Wem to okreilad. Grata nawet calkiem

I

nierfa, z dobrze dobranyml leksturami I sporyml przeslrzeniaml (zero doczytywania
I n^), aczko^k... czegos tu brakuje - wszystko (zreszt? ttie pierwazy raz w produkcjach

8^ znaku SW) jest jakiea sterylne, sztuczne, bez polotu. Rzemieslnicza robots -
1 tyle, Na

hit bym nle liczyl, pr?dzej wypada watawid kolejn? noth?: "nabijacz kasy". Ale aleBARDZO interesu)?co zapowiada si? zabawa na dwdch Graezy! Oprbcz Irraskania vy noi-
malnym tiyble Story (Split), autoizy szykuj? tei specfalne areny do walki w trybie Battle (tei

I

na Spllcie). Co z tego wyjdzie - jut 19 grudnia "si? zobaczy '.l.‘ [shival

A
Komblnacja SWATS
(blaszak) z... VIRTUA
COPI MIks ten jest dzlw-

ny i zaskakujgcy, gdyi
pierwsza ze wspomnla-
nych gier Jest taktycz-

nym shooterem, gdzie
najpierw ustalamy co i

Jak, a polem skrupulat-

nle wykonujemy caiq
akcj? (cod a’la RAIN-
BOW SIX. ktdry rozpo-
wszechnit system jed-

nego, dmiertelnego atrzalu), oatomiast "Wirtualny Glina" - ai„
de’ow? strzelank? na guna. Ciekawe wi?c, Jak autorzy polqczq
system strzelania tych bardzo podobnych, ale Jednoczesnie ]ak-
ie odmiennych gier... Gr? wi?c chyba moina okredlld jako "tak-
tyozno-arcade'owa wyrzynka" (co chyba si? wyklucza;). EnyteJ
zaloZenie gry teoretycznie jest proste - wcielamy si? w grupk?
najemnlkbw [m,ln. w snajpei^ technika (upc, upc;)J, aby, kieru-

j?c kazdym z osobna,
uratowad niewinnych
zakiadnikdw oraz wy-
elimlnowad nleproszo-

nych godci. Wiadomo
rdwnleZ, Ze nie zabrak-
nie trybu na 4 Graezy,

choc nle sprecyzowa-
no Jeszcze, Jak to b?-
dzie si? dokladnie]
przedstawialo. Graficz-

nie SWAT: GST prezen-
tuje si? dwietnie.

Co wi?ce] - ivysoka

rozdzialka, dwiet-
nie wykonane oto-

czenie i postacle,

oraz engine, ktdry

na mdjgustbgdzie
zmodyfikowanym
zeSWAT3.r:[pLaY]

krotko i na temat
I

' Jesi plemszy shal z TNE
|

HOUSE OF THE DEAD 31 Ul- |

dziska - JAK TO WYGUJOAI Po- I

WWSILEHTHILLI
St podlllino wi

nle Dolwlenlza-

1

1
1

Nastaplla diobna korakta

j
^

tylulu gJainet gry MALICE m
1 EiSiiiujiSFS?

:e slo leZ wersla na PS2! Is

Pita
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Na specjalnym pokazie Xboxa w Cannea
(X01), MICROSOFT sypn^lo tnformacja-
ml nt. nowego projektu azykowanego na
X-a - BRUTE FORCE. Za spraw^ DIGITAL
ANVIL (dev.), firmy odpowiedzialnej m.ln.
za STARLANCERa
Xboxdw doatan^ dc

LOONEY TUNES SPACE RACE w wydaniu na PS2 zawierab
kllka usprawnien. nowych tras I Innych (waglfdam wars|i z
Makarona), Ale po kolel - to cartoowe wyicigi (coi al'

CRASH TEAM RACING), w kuirych do wyboru b^dzte
dzlewl^c znanych z kreskbwek, zwariowanych poalaci, takii

|ak: Wile E. Coyote, Daffy

Duck, czy Sylvester.

Pocinab nimi b^dziemy na _ <
apecjalnych "pedzldlaeh", .1, {'^1 1
aby zostac zwyci^zc^ jiirM
mIstrzQstw ortu wygrab ^
doiywotnie zaopatraenie w . I"'
produl^ ACME. Oblecane
jest 8 swiatbw (w tym 2

~ ^ ~ B i J,.-
-
"

nowe dia Sono-manlakow),
13 tras, 3 tryby Irudnobci

oraz hilka nowych, calkiem V
niezlych power-upow. y
Developer poszedi na T.

latwlzn^ I postuiyf si$ tym
samym kodem gry (z

mafymi modyfikacjami), na ''T

ktdrym opierafa sif vrersja --^g, , ^
z DeCeka. Grafioza n
wykonana zostaia przy

‘
j

uZyclu ostatnio bardzo
lubiane-

poaladacze
-- bardzo fed-

ttego, taktycznego shooterka TPP, Oowo-
dzimy grupti 4 komandosow (m.in. snaj-

kolo od "niewldzialnoicl", spec od
clfiklej), poml^zy ktdryml mo2e-

my sl$ przeiqczac w dowolnym momen-
cie. W chwill, gdy klerujemy poczynanla-
mi jednego z czlonkdw oddzialu, reszta
sterowana jest przez konsol?, my zai tylko mozemy wydawabsterowana Jest przez konsol^, my zai tylko mozemy wydawab Im proste komendy.
Zatem Gracz bfdzie zmuszony do umiejgtnego wykorzystania indywiduainych umie-
jgtnobcl swoich 2olnierzy i pertekcyjnego zgrania calej grupy. Do eksploracji zosta-

oddane 4 wielkie ^wlaty, ktdre, jak
donoszq nasi szpledzy, prezentujq sif

I

naprawdf wspanlale (przygotowane z

I

rozmachem I dbaloiciq o azczegdiy).

I

Niezl^ jazd? zapewnlq nam odpowied-

I

nie tabletki.,, znaczy sig poka2ny arse-

I

nal:) - miotacze ognia, bazcoki, mini-

'guny, gogle na podczerwieh, "nlewl-
dzlalnoib"... Dodatkowym plusem ma
byb Multiplayer na 4, gdzie kaZdy Gracz
steruje jednym komandosem w tryble
Cooperative. Bgdzie oatrol BRUTE
FORCE spodzlewajcle sIf wiosna
2002.C1 (raq)

shading
(jak na
DC).

Premiera

szplll

odbyb sig
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Soul Cali
Bijatyka*Namco*2002ir

CiClUL CAUBUR 2 jest coraz wl^ej zamieszania, rtadchodzqce mordobi-

^ wobudza obacnie chyba najwl^cej sensacji spoSrod wszystkich bijatyk

I iiiianych na konsole. Sporo zamieszania wzbudziia ostatnio infor-

•BCja fiSKCZe oficjalnle nie potwierdzona), 12 NAMCO i NINTENDO wspblnia
optaCDWUW-ptytg arcade opartq na technologii GameCube'a • to wia^nia

niej rM hulab miImiimIuwj wersja SOUL CAL
woscl. czy pnamiBMune do tej pory screeny

ivyst^i Sngfried, Mitsurugi, i»KiVnBBroth, Tald'

powi^kszyta sobie biuatl PnypMilnam, ie namy
zmieniony Nightmare, wspomina si^ tet s^bw
Cervantesa, Voldo. Kilika I - mimo obecnotktf Bdfc
ga (M!). 0 ww. nowyiiHntBwniku - Hon YuiniMigV(d
na razte wyst«piif9:Riawlelkie md>le2nosci odnstti'
rta iamach 'K4cikft-biiatyk"i jest to wojownii «M|iQ£^ssu



on w t^kach miecz Soul Edge;
wygl^da jednak zupelnie

inaczej, nii Nightmare zakuty w
czamq zbro)^, ktdremu
powiewa z tytu CZERWONA (nie

blond) kita. Odnodnie systemu
waliU przebqkuje sl$ co niaco o
dw6ch nowych elementaoh -

"Avoid" I "Break". Nie

wyja^niono jednak, do czego
doktadnie b^ sig one
odnoslly (Avoid - jakled

apecjaine side stepy? Break > .

zniszczenie broni przeciwnika?i

Przebicle czyjegoi bioku?).

Screeny oraz filmy ju2 z
wczesne] wersji tej gry milutko

rozszerzajq Irenlce. 2^dzlwia

przepych strojdw, jako^d i

boga<^o tekstur, soczystodd

kolordw i obecnosd niesamowi-
cie wygiqdajqcych efektdw

rozbiyskdw i Iskler. Doskonale
wida6 zmiennq, bardzo
wyratnq mimlk^ postaci (ai

czuje 8i^ agres]^, zdetermino-

wanie i krzyk Uitsuruglego
zadajqcego cios). Znacznie
sbardziej dc^racowana zostanie

te2 gra dvriatei i cieni; tutaj cieh

postaci nte b^dzie J
tylko czamym f m
konturem na

M

^
ziemi - w
zale^notel od
zr6def swiatia

zakrywaiy
cienlem nie tylko fragmenty swego ciaia, ale tei i

przeciwnika! Z pewrto^chi na uwag^ zastugujq tet areny,
znacznie bardzlej uroanalcone architektonicznie - maj^
byft one czgtelowo ograniczone (mozliwe Ring outy), a i

takte nieregulame w poziomie. Z^nie z Infonna-,
cjamj od NAMCO, gra nu sif ukazad w wersji Jk
arcade jeszcze podczas nadchodzqcej zimy,

raczej w biei^cym roku!!l Wereje
konsolowe ukaiq sl^ nie wcze^nlej.

jak w druglej potovrie 2002 r. Ten
.

tytui Jako pierwszy otrzymad
GameCube, dopiero

pbzniej pojawiq slo

na PlaySta-^J^^B^^^^^^^^
bon 2 i

^ SPR2EDAZ WYSYtKOWA ^
BEZPOSREDNIA, DETALICZNA I HURTOWA
Do 30 km • dow6z konsoli, innych produkt6w (pow. 400 zi) GRATtS

PlayStation
( ztoz sam Swoj zestawn PS One -i

np. akcesoria + np. gry SUPER GENA! - tei.)'

18/20zt

49zi

79zi

229zl

39/59zi

+Dual Shock SONY 89z*
( Power Shock (zastopuje Dual Shock SONY) '

59zt
+Joypad PSX standard (kabei 180 cmi) 25zt
Mysz ^ - 49zi

+Pizedtuzacz (ctojsypatJa, Up.) / Link Kabei (mulliplayer na 2 konsole) 22/22zi
Karta Pami^ci 15/30/do120 blokdw 20/39/49zi
Karta Pami^ci SONY 15 biokbw (uZywana/nr.- 29/49zt

+Kabdeuit):R(»ftGB+CHINCH(NTSC) '

PAL / NTSC konwerter (obraz w grach X -

NTSC
I PAL vil kolorze przez: Antene, chinch)

^

_

Game Hunter 1Mb/2Mb (roAodowuje gry: ukryte trasy, 59/65zl
niesmIertelnoSt, itp. i czyla V^ZVSD^ "gry") ^

Multi Pad (na 1 konsoli multiplayer do 4 graczy)

+Kierownica Cyber Wheel XP (wspaipraajje z psxi PS2)

PS-PC Connector (pod^ do pc osprz§t z PSX-a)

Czytnik CD-ROM do PSX^S One (+montaz gratis)

Talerz do czytnika CD-Romu (+montaz gratis)

+GRY (uZywane^owe - takze wymlana)

^ PlayStation 2 - tel.

(PRZYJMUJEMYWROZLICZENIU: ^
PlayStafion, OtBamcasI, Game Boy.GB Advenre)

Dual Shock 2 SONY* 139zt
Power Shock 2 (zastepuje Dual Shock 2) 79zt
Karta Paml^cl SMB SONY* tel.

Karta Painl^ci SMB "Mad Catz" tel.

Mega Memory 16MB DATEL (karta pami^ci 16MB) tel.

Multi-Player Pad 2 (na jedna konsoli multiplayer do 4 graczy) 1

1

9zl

Action Replay 2 (ver: i .a, i .9) 1 79zt
Piloty (do DVD, do PS2 1 PSX; ,Xtreme‘, .SONY" I innp) od 6 5/l 3 9/tei zt

Kabei S-VHS 39zt
DVD Region X (zdejmuje 2 blokady: tel.

ogleda] filmy DVD z WSZYSTKICH REGIONbw przez RGB)
Kierownica Cyber Wheel XP (wspdipracuje z PSX i PS2) 229zi
GRY (nowe 1 utywane - takze wymlana) od 79zi

» - OZNAC2A AKCESORIA ORYGINALNE PRODUCENTA KONSOU
+ - WSPbtPRACUJE Z PLAYSTATION 2

NAPHAWIAMY i aJO»PU4E»y KONSOLE ORAZ GRY
WYMIANA GIEfn“ONSOL - TAK2t iH^rJZYKON'".OLO'A'A

tel.

119zt

119zi

59/99zl

79z(

129zf

Dreamcast
Joypad SEGA*
Karta Pami^ci x1 VMS’
Karta Pami^ci x1/x4

Joypad "Drimcast"
(
identyczny z oryglnalnym

)

Pistolet ( llcencyjny )

Kierownica McLaren Steering Wheel (wersja lux Twin Turbo) i 99zt
Wibrator (wlbracje Joypada w trakcle gry) " 59zl
Kabei euro: RGB/RGB+CHINCH (HI-FI) 25/29zi
GRY (uiywana/nowe - takle wymlana) ' od 59/59zt
BleemCast (Tekken 3, MGS, Gran Turismo 2) tel.

Mel.

Vtel.
od 25/45zi

od 25zf

od 29zt

Game Boy/Game Boy Pocket (uzywane)

GRY Game Boy/Color (uzywane i nowe)

Akcesoria GB/ GB Color (lupy, zasiiacze, iin

Akcesoria GB ADVANCE (lupy, zasiiacze, l|.

NINTEMDO®^/i gra (uzywane) 195/229zt
Gry i Akcesoria (uzywane

l
nowe - takze wymlana) od 39/29zl

DEP GAMES PRO
ul. Pszczyrnska 28/9,43-1 90 MIKOt-OW
15 km od Katowic, dojazd

( 30 min. jazdy
) autobusami: 653, 45, 29

t©l./fax (032)2263 379: pon.-pt. : cxJ 1 3:00 do 19:00



"da rad^"'? Wazystko na to wsKazuje... Po r
zapoznaniu si^ z krdtklm detnem, oferujq-

cym zaledwie jeden poziom, moje wratenia cholernie pozytywne.
JAK & DAXTER niesie ze sobq powiew ^wiezodci. Olaczegbi to?
Swoboda... Gra stanowi zrfczne pot^czenie przygdd Crasha I

Spyro, przy czym nie aposdb sl$ z niq nudzi6. NAUGHTY
przygotowato maa^ questdw, za sprawq mocarnego engine'u ite
konkretnie rozbudowalo iwlal, a I na brak humoru nie moina
narzekai...

Wcielaszsif w poslac Jaka - sympatycznego kolesia o blond tryzurze

(taki zeh burak...), ktdry polrafl wykonywab nie byle|akle akcje:

podskakuje, rozdziela tupniaki, plywa, wsplna sl^, a i doslada pojazddw
mechanicznych. JedI! chodzl o te ostatnie. r

' "
, '"demdwce" Istnleje

moillwodd wdclekania al^akuterem - potrafl przeprawiad sif zarbwno przezzbiomiki wodne, fak i ostro Jedziez kokoaem i

gruntem.oferujqcnowemoZliwoScl. JAK& DAXTER umiej?lnle»ACzy'— - '

ilq nudzid. Swiat przedstawlony w wersji demo ‘

anlemQraczajeateksploracJaterenuwcelu
'

,
_ ...... .wymySInychzakamarkachwIelkiejwyapyisprytnte'

prowadzona kamera + bonusowy widok FPP). jak I wykonywanie zadart pobocznych. Sporo podskakiwania,
przeprawa pizez "ktody rzucane pod nogi", czy teZ quest polegajqcy na zbieraniu nast^pujqcych po soble p6l ‘d
energetycznych dajqcych ekstra POWERA, dzl^ki czemu moZna wskoczyc na normalnie niedostfpnq ktadk$, dajq ^UMi^MfcwiyaJtoieaiqip Jaka leat Dexter - zwierzak przypominaiacy wiewibrkp, tak na dobrq sprawa postad "non -

ghipta nitny I wykonu|e *kc»pui^’’ riaMbae)e,

I polygondw. t sq bardzo plastyczne. daekonale

HBPiatloriiiowa*Naughlv Dog* gnidzieiiZOOl



TETRIS WORLDS
I Jest fajnlel Pytanie tylko brzmi - czy da si$ w miar^ rozsqdnie - bez przynudzania -

I plsai 0 kolejnej mutacjl mato znanej (hehe!) gry Tetris? Na pewno nikt nigdy nfe
I styszat o takim tylule i nie ma pojgcia z czym to sif je. Dobi^, skrobrt? coS, czego
moiecie nle wiedzieb - od czasu wypuszczenia pierwszej wersji tej zdecydowanie

I na|bardzlej popularne] gry loglcznej, powstalo jui okolo es jej edycji (na 22
plattormy), z czego wszystkie rozeszty sl^ na iwlecle w bllsko 55 milionach kopii.

I TETRIS WORLDS zaoferuje posiadaczom nowrych Plejakbw szeib rbznych
I "Swiatow'', z ktbrych kazcfy charakteryzule si? odmiennym trybem zabawy - poza

I 'oryginatem", do wyboru s^ malo odkrywcze i dobrze znane kombinacje Tetrisa
I. 'Sfluare’ czv 'Cascade'), Zresztg, co |a bgde nawljat - gra nawi^zuje d"

® rii
TETRIS WORLDS na GBA
(i^cka w poprzednim
numerze), Calkiem
przyjemna dia oka jest

graficzka, tia wrzucono w
3D, a rajcownoSd pozostata
wcl?2 ta sama, co w
przypadku pleivrszej wersji

stworzonej ladnych "par?"
latek temu przez niejaklego

Alexey'a Pajitnova.

Wydawc? THO, premiere w
Startach 3 grudnia. [shIva]

AUTO MOD ELLISTA
Pod tym dziwnym tytulem
kryje si? dziwna, bo nowa-
torsko wykonana 4cigalka. to
CO widzicie na screenach
obok to uj?cia z gry, ktdra
zrobiona jest w lechnice cel-

[

SM

PCOIIi uJerza w seamBiit wyicisowy

skbwka, Capcom (i) zapo-

wlada ten tytut na konlec
|

2Q02 roku w Europle. Wl?- I

cej Intomacji wkrdtce.
'

JEDI STARFIGHTER m
Szykuje si? sequel kosmicznego shooters od LUCAS ARTS - S'

WARS JEDI STARFIGHTER. Jak zapewne wiecle z recki Myszaqa I
(PE#44), nIe wszysiko poszio dobrze w "jedynce MIejmy nadziej?, I
ie w kontynuacjl doczekamy si? wreszcle grafiki z prawdziwego I
zdarzenia (konkurencja dIa ROGUE SQUADRON 2 na GC...? Obyl). f
DIa przypomntenla: jako jeden z wojownikdw Jedi imigamy sta-
teczkiem kosmlcznym po calej galaktyce, wszystko ofkoz w 3D,
engine ra2no przerzuca rozlegle obszary - no, ogblnie jest sympa- I

tycznie:). Do gry b?dziemy mogll rbwnle2 zaprosl6 kumpla (Versus
|

I Cooperative). A wszystko to |u2 wiosnq przyaztego rokul PS; f
*

razie brak screendw...D [raq]

I Kilka shotbw z nowego trailers do nast?pcy XENOQEARS.

XENOSAGA

W tym mresiacu nastqpil prawdziwy wysyp ekstra gler nt
PLAYSTATION 2 a Iw nejbll2szym czasie tak ts2 po-

zostanie - tylko spdjrzcie co ju2 nie diugo powinno si? I
ukaza6: Ace Combat 4, Alone In The Dark; The New Nl- f
ghtmare, Baldur'sGate: OarkAlliance, Dark Summit, Dra-

1

gon Rage, Drakan. Driven, Durte, Evil Twin • Cyprien'a I
Chronicles, Frequency. Frogger: The Great Quest, G I
Surfers, Giants: Citizen Kabuto, GoDal • Elemental Force, I
James Bond 007 In...Agent Under Fire, Jak& Dazter, Le-

1

gion: The Legend of Excalibur, Max Payne, NYRace-FI-
fth Element. Parappa The Rapper 2, Prisoner of War, Pro I
Evolution Soccer, Rayman M. Robot Wars, Shadowman I
2- The Second Coming, Shaun Palmer’s Pro Snowboar-

1

der, Simpsons Road Rage, Splashdown, SSX Tricky, Star I
Trek -Elite Forces, Tetris Worlds, The Shadow of Zorro, I
The Weakest Link, Top Gun - CombatZones, UEFA Cham- f
pions League, Vampire Night. Wave Rally, Wipeout Fu- L
slon, World Rally Championship, WWF Smackdown I Just I
Bring It [pLaV]

PSX slabo prz?dzle z nowyml grami, a te ktbre nieba- 1
wem si? ukaiq to - nie oszukujmy si? - same kiszki:

Arc the Lad: Collection, Army Men - Team Assault, I
Atari Anniversary Edition, Blaster Master 2. Cham- 1
plonship Manager Quiz, David Beckham Soccer, H
ry Potter and the Philosopher's Slone, Hidden & I
Dangerous. Hoshigami: Ruining Blue Earth. IHRAI
rag Racing, Kick Off 2002, KIrikou, Pajama Sam, I
Power Rangers, Scrabble, Sesame Street Sports, Sky I
Sports Football Quiz, Twisted Metal: Small Brawl I
oraz V.I.P. [pLaY]

przykiad, bowlem w najbliZszym czasie ukaiq si? tylko: I
PBA Tour Bowling 2001, Conflict Zone, Evil Twin oi

Phantasy Star On-Line 2 (PAL). [pLaYj





WSPOMNIENIA
PRAKTVT^OW

rwiwsisiJoeKv'ern, kiMyrnojSobawyo)do'5kl>TOrci«l>20vvania'GT43roiwiflh!i?|»lvrii,|«l;killarszv

so«rils2atow((i«;!Aiakp<Kik«iieczrii«ie2S20il8ewTENN(S2U.ttsraieslcijdnariatfreivo,ana!t8nv i

edT9kkoUiifekni«»9^w»v,j-FANTASTYC7NAiN»«:r™(a;ciia,4flaB2»3elav>loosttcillijci[rarF«kjSrio I

«5tualv8ieCv(ia|ijsl3cdslciwa'i«ik[rfwife,Bi|,b«dae3zl8iwiaBn'..dcograne'.l. 4ha- 8MkidBwifiitkidi (

SCTOmiB«eSwtak*Tiispok(kiwrn»B<x JakMtak 5i92loai*,jeRe6je?bvt 8*ijratwpobli2ina^^

|xji^iarekofdiiliwvVVioclaw-Krakdwm74eiriia-2'45miiiijl:)o(lftf^yzMysaac|ierri
i Eism.iBk i

i Boinfi to buy PS2, Ixjnher I jot high...
I hadsioijgl^rwvalrBady, bunMahighTn™

laying on rny DraamCBai and I knowMiyl Why, man? 'Cause
I
got high, ’cause I gothigh,

|

auss I got high - tarara, ta. ta, tel'... Mwahaha, a lak powaznie lotneba byCteiaz'verv

i', alBo very stupid zeby me lykned Pleja dvi«l Wyszia pierwsza lala true-killah-debaScia-

i tow Ilosci TRZECH, a sprzet jest do (yknigcia za okolo OYSZK? 1 1 1 Jut medtugo TK4,
SC2, w- FUSION, a kiedy juz wazystkie ta tytuly li jeszoze kilka innychl zawitaiaw moim
i.tobedegralhonatop (I to very high, huehuel. Zaklinam si? zatem, jakem Mutn IBtzmi
ala who cares ..1, zew tym miesiacu stana si? posiadaczem PS2. No, chyba zs,.. I will

money on getting high, altx) pewna Pipkna Joanne wyczydci moje konto. Ale lek rndwi
Pikachu,'

HMdHunlei'

iodpl^Od|J«lz

Syphon Filler 3

n tiytorolnikompcilazad,iak8iSBj6lllOleiDorw>lermvswekrzvwetapySyFon8 3-niepow*ni,zEbynis>s
1 uaiieratjakoSniazremsktiioiBStkeskrecalzwrszenia Ot, zviykly odgrzawany racuch Poza tym pogrywalam

f rr T4LES OF DESTINY 2 arpeg ze znakoimlyiti systemem walki NieiaHejo Idiego Ifohim PEI

uoreszamoniatKvdwnywBniaiimiedoChmielnickisoo, .czyjBkinuiam z konkuiencii Wizaktobybyta

'•ktowieceiwyjijeliMoze H9EP3?Tiunek mozesz wybiad ssmIH: sorry, mam wiscsjnizl-l let, ^'tym-
.
). Na koildu zeS chnalein suaaBsznw ucslowai moja ksi?zniczk?. EwvS, trzymai mi sis w lych Stanach ciepio

alkoholowy-

prottyknnl Doipiitln
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niqdze Ie2^ tu na ulicy... Zwtokf zreszt^ tei. Boi
ponad obtokaml spalin, biedni ju2 dawno i

w nimi oddychac. A ono 2yje - tysiqce aut przer

cych si^ codziennie, tyle samo ludzi gotowych
dmierd s^siada. A Ty zawsze chcialed by6 wys
spalinami. Pdki co, nie miates jednak nic... Ciei

bit chtodem. Para powoli wyptywata z ust. Tuz

r ' V ^^9 zatizymata sif taksowka. Szybki rucb, otwarte d
kierowca lei^cy bezradnie na asfalcie. Nacia

ikt nIe krzyczal... To normalka, tak lutaj ju2 jest - zeby wydostac sif ponad spa
nie kogos mocno wdeptad. MIASTO Ju2 wszystkich tego nauczyio... Od dawna
>wato. aie teraz mialed zamlar je zdobyd.

po przebudzeniu. Powainie. Pierwsza moja myil
rano, tak na przywitanie, to ieby wlqczyd GTA3... Na
chwileczk^, na sekundkg. Dopiero p62nej leciato:

wstad, umyc twarz, wainqc klina, zapytac si^ dplqc^
obok babki, jak wtadciwie ma na imi^ i kiedy zrobi
cod do jedzenia...

Zaczynasz jako kryminalista z wyrokiem, ktoremu
fuksn^to sig i ma okazjf nawiad z wl^zlennego kon-
wojLi. Za chwil^ pojawia sIf wladciciel lokalnego baru
go-go. oferujqcy Ci kiika prostych zieceh. Pdinlej
zaczynasz pi^d sif w szeregach wtoskie] mafli, wy-
konujfc naprawdf ztoione kontrakty! Na ulicach trwa
caty czas wojna z Triadf, wife kolestom co chwilf
podkiadasz wybuchowe dwinie - ofkoz do czasu, gdy
okaie sif, ie widoki na pracf u nicb wypadajq zde-
cydowanie korzystniej. Zresztf tarn stutyd modna
ponftnej lasce, wife...

Miasto z GTA3 zamieszkujf porzadni obywatele, dzielnie unikajacy podat-
kow, zajmujfcy sif streczycielstwem, zebranin^, ewentualnie trenowaniem

26 uskokow (tych z gatunku ”mordf o beton”) tuz przed Twojf dymifcf furf!

Pita



MIsje sq niezwykie zrb^nicowa-
ne i wrerz mi • b^dziesz miat spo-
sobnosi doswladczy6 niemal
kaidego nielegalnego procede-
ru. A to trzeba zalatwib ulubienl-

cy szefa dragi i p62niej odstawic
na Imprezkf, a to pozbierap z

ullcy kllka panienek i zawle2£ Je

napalonym policjantom, co by
si^ rodzinnych Interesbw nie cze-

piali, a to przetransportowad de-

ilkwenta w bagatniku - wprost w
objgcia prasy hydraulicznej! W
ml^dzyczasie poiawiaj^ sig tez
drobnl gangsterzy, ktorzy stysze-

li, ie potratlsz dobrze prowadzic
fur^, zatozyd tadunek wybucho-
wy, czy teZ po prostu pociqgn^d
komu trzeba "bejsbolem" przez

ryl {H: moZna teZ je”*6 ze tba:}. A najlepsze w tym wszystkim Jest to, ie sam soble ziecenia I
wyblerasz. Czy odblerzesz telefon, czy wpadniesz do Wiochow, czy spotkasz sl^ w miej-r
skim szalecie z Jakims rzezimieszkiem o krzywej mordzie, czy w porcie rozmdwisz slg z*
‘~~')kq - sam decydujesz, tak naprawdp lef^c na wszystkich rdwno!

Panowie i Panie, czas najwyZszy przedstawib Warn gtdwnego bohatera GTA3 - Miasto! Co ja I
piszg! MIASTO! WIelkle, zakr^one, t^niqce iyciem, peine ^wiatel, ludzl I spalin. WIdac, ie I
wlozono w nie duuuZo pracy. Zaczynasz od Portland, by pdZniej przenle^ sig do Staunton I
Island, zaS na koiicu otwieraj^ sig przed Tobq dzielnice Shoreside Vale. Wszystkie te trzy I
olbrzymie kompleksy zabudowah skladajq sig na Liberty City, na MIASTO, Naprawdf Zadnal
dotychczas wydana gra nie ma tak wielklej, tak arcbltektonicznie zrPZnicowanej i swietnie I
zaprojektowanej metropoili. Jest stadion. port, lotnisko, nadzlemna siec kolejek. metro I
(wszystkim mozna podrp-

*
zowac), aq wfelkle centra

handlowe, wiszqce mosty,
tunele, parki, a nawet nad-

morskle urwisko z willq

jednego z boss6w! Kiedy
wl^c juz odblokujesz
wszystkie trzy wyspy,
beztrosko ^mlgaj^c mi^-

dzy nimi, nie ma bata - musi dopaSc Cip, jak2e
tralna I subtelna mysl: ''K..., jakle to wszystko
w ch... wielkiel". Co ciekawe, vwacajqc po diuZ-

szej nieobecno^ci na stare imieci (kiedy juz

kllkukrotnie zmlenisz mafle), okaZe sig, :

wszyscy iadujq do Cieble ostro! Nawet taksia-

rze coS skumall, bo zwini^cle im gabloty nie

jest Juz takie prostel C6Z, gangsterka to nie

kolekcjonowanie znaczkow.

Rewolucja dokonala sl^ w sferze oprawy. O lie

bowlem dwie pierwsze cz^Aci serii oferowaly
"dwuwymiarowy" widok "z lotu ptaka",

o tyle GTA3 uderza w peini trojwymiaro-
wq grafikq. Nic, tylko odgryZ6 soble gio-
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Pewnego talkiem nomiafnego dnio

szlemcosklepu...

WyslodI z somochodu, lo

dzidem (0 o tyir s^zp.

Potetr zoboizylem jak reanimujq lego

gling. Fojny wiizek mieli dilopoki. Jo

siglom nie inom no samochtodacli ole

lobie kogoly, bo szyfao ieidzu.

w? ze szczficla. Kamera oczywIScfe podqia tui za Twoimi plecami, moitienta-
ml robiqc lekkfe zwroty, wirujqc w powletrzu, gdy Ty np. ostro katujesz leiqcego

zula, tudzle2 wta^nia po2yczasz sobie czyjd samochdd. W kaidej chwili motesz
te2 dowolnie si^ rozglqdad, wiqczajqc widok "z oczu", DIa zatwardziatych tandw po-
przedtilch cz^ici wrzucono tei obraz z g6ry, a iak2e dodano kamer? automatycznie
zmlenialgc^ uj^cla (filmowa kadry - wygl^da to dwietnie, ale ci^zko sl@ gra)! Wszystko
olkoz imiga ptynnie I naprawd? trzeba sporego zamieszania (duuu2y korek wybuchy
+ latajQcy nad tym wszyatkim helikopter), aby kilka klatek poleclato na ryj. NIemniej
da si( dw fakt odnotowad.

Samochody wykonano z du2ym wyczuciem • wprawdzle nie to modele wvlete
OT3, ale i tak prezentuja aid swletnle. Szczegolnie zwa2ywszy na fakt,

2e praktycznie
wszystko ulega tu

zniszczenlu (ury-Prawdziwe historie...

. - nienotko wyskopczyl no mnic jokis I

ku...korde tizpieii lo znociy. Fako mu poko- I

zotem. A co. Do sklepu ide, no
'

Kutde, no, wkurzytemslg, no

nuj wygornolem o zem neraowy lo f

mnie ponioslo, wipe iiochg polkg I

zodziolalen

waj^ si^ drzwi, wylatujq szyby, iusterka fruwaja jak dzikie
orfy, zad reszta karoserli prdbuje je gonld)! W sumfe rozbi-

' jesz doktadnie 91 modell - wliczajqc w to czofg, llmuzyny,
autobusy, cid^ardwki oraz ca«a masg szeroko poj^tych
samochoddw osobowych, a nawet jednq molordwk?, ghe.
ghe! Wraienie miejsklego chaosu pot^guj^ Humy pomy-
lertcdw, staraj^cych sig gdzied dotrzed - zazwyczaj osiq-
gaj9 tyiko drugq strong skrzyiowania... leh krew I kasa
szybko letdujq na zimnym betonie chodnika. Sam wl^c
widzisz, 2e w oprawf wloZono naprawd^ du2o uezu-

cia. Do tego wszystkiego dolicz zmienne warunki
pogodowe i pory doby... Ja nie mam s(6w - osle-
plajqce dwiatfa samochoddw, refleksy na mo-
krym asfalcie, neony zosiawiajqce smug! we
mgle, poranne promienie slodica, burza sza-
le|9ca wieezorem... To nie pozostaje bez
zneczenia dia ogdinej rajcownodcil Bo
Chyba do miejskich. nielegalnych wy-
icigdw najlepiej pnystqpid w nocy,

k podrdd smug deszczu, co?

W romneh rekompensoty zyczngj mi swdj po-

|azd, ole jo kurdg skbo lezdzg. bo nie mom
popiera. Gruchot lo byl zieszip- jak spadlem z

3 sie rozv.'olH Eeee...

;ift poslonowilem ze pojod?. Zigsztp nogi Pomoglem zo Id chkpokVz l^
ie boldly kuide. reanimingiem. Co sig bgdg mgezye,

przeciei pnto nie zy|e.

GHniarze, choc^Wykle obzeraj^ si^ p^ezkami, to
jak ostro w nich przydzwonic - od razu si^ spina-

dostaja kociokwiku I co jeden, to okazuje sie
mistrzem kierownicy.

Pita



wifksza jazda jest ze snajperk^ - mocny zoom I stoj^cy na rogu
radlowdz eksploduje z hukiem. Nadcftgajqcy patrol tei szybko trad
g>ov^, ghe, ghe! I cyrk sl^ zaczynal Bo musisz wiedziec, ie gllnlarze,

choc zwykie obierajq si^ pqczkarnl, to jak sprzqtn^d Im paru kumpli
- od razu sl^ spinajq, doatajq kociokwiku i co jeden, to okazuje sif
mistrzem klerownlcyl Potrqd taki i z 10 niewinnych osdb, byle CI9
dopa^d. A jak jui wkraczajq tajnlacy, FBI, wojsko z tyml ich czdgaml,
a nad mlastem lataja hellkoptery, to jest taki burdel, ie nic tylko
usl^dd I patrzed, jak deblle samf o siebie stf rozbijajq. Jaja sq niezle!

Blokady, okrzyki, wozy pancerne, kule dmigajqce Ci koto uszu, tier*

wowe plerdy - wszystkiego pefno. Reweiacja!
Kiedy ju2 sl$ napocisz, zali-

czysz w kohcu diugi I zloiony
kontrakt, przychodzi czas na
beztroskie wyjdd na ullc^...

Zaczynasz szaled, frsesty-

le'owad - ot, dia relaksu. Nle

ma bowlam nic bardzlej raj*

cujqcego, jak o poranku po-

kazad solldnego "taka" za-
spanym gliniarzom, po czym
zwlnqd im ich wtasnq fur^l

Albo wybic sig z jaklejd skocz-

ni i wielkq cl^darowq przeie-

ded przez skrzyiowanie, za* ^

haczajqc po drodze kliku pa-
cjentdwl Szkoda jeno, 2e pi*

slora przez uchylonq szybf
nie mo2na wystawid, co by
przechodnidw wesolo razid

dwieiym moczem... Bfdziesz
miat za to sposobnodc poba*
wid si$ w takslarza, straiaka,

odwozid rannych do szpitala,

a nawet chwtiowo stanqd po
druglej stronie barykady i dci*

gad poszukiwanych przest^p-

cdw. Wystarczy tylko zgarn^d
odpowiedniQ fiir^.

Kllmacik pelnego luzu 1 klaskania podladaml wisi w powletrzu... Swiet*
nie dopetniaja go ptzerdine stacje radiowe, ktdre moina w kaidej
furze przel^czad. Sq przeboje z lat 80., czarny gangata-rap, kawalki
rockowa, powolne smuty, jakied wiedniackie przygrywki, a nawet
ostry drumm’n'bass, czyta-

neczne kawaikil No nle za*

Qomlr^i o reklamach ja-

Jak na prawdziwego madala-
kf przystato, zwykiy "bejzbor'

na dtugo Cl nie wystarcza, to-

ted szybko tapiesz za brort

wl^kszego kalibru. Wesoto
razisz przechodnidw z pisto*

letu, Uzika wystawiasz przez
okno samochodu, po chodnl-

ku dmigasz z miotaczem
ognia, a jak trzeba - wdrapu-
'jesz si^ na dach wiedowca,
by odpalid raklet? w nadlatu-

jqcy helikopter! Ale i tak na|-
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wierszy. opowiadan i minipowiesci - m.in. kultowego "Zew Cthulhu", czy "W
goracd szalenslwa". Przyznam szczerze. ze sam jestem milosnikiem opowladah
H.P.Lovecrafta - czytanie je w samotnosci w nocy: ciemnosc sprawia, ze trzfsq
si$ r?ce, a wzrok czasem odrywa si^ od ksi^zki. by umysJ przez krotkg chwil^
odpocz^l. by powocHa swiadomosc rozJgcznosci rzeczywistosci i swiata przed-
stawionego przez Mistrza.

NECRONOMICON; THE DAWNING OF DARKNESS odnosi si; do wydanego w
1938 r. A History of the Necronomicon" (znane rowniez pod tylufsm "History and
Chronology of Necronomicon"), choc fabuta tej gry nie jest oparta na zadnym
znanym opowiadaniu. Pewnego dnia naszego gtbwnego bohatera • Williama -

n;kanego okropnymi snaml. odwiedza przyjaciel - bardzo taiemniczo mbwi o
tym, ze jest przeraZony swymi odkryciami I jest skazany na smierc. Przekazuje
Ci lajemniczo wyglqdaj^cy przedmiot - mat;, ciemn; piramidk; - proszqc o to, bys go przecho-
wal i pod Zadnym pozorem nie przekazywat go nikomu, nawet jemu samemu, chocby o to btagal.
Chwil? po odejsciu Twego przyjaciela przychodzi tajemniczy lekarz twierdz;cy, ie opiekuje si;
Twoim niedosztym gosciem - prosi Ci; on o odiviedziny. Wskakujesz na motor i wyruszasz do
pobliskiej wioski... Dziwne to miejsce, sprawiajqce wrazenie opuszczonego, smaganego tylko
zlowieszczym wiatrem. NIelicznf mieszkancy wydaj; si; bye ot;piali i wrogo nastawleni do
wszystkich obcych. Powoli zaczynasz odkrywac prawd;. tajemnic; wi;z;c; si; z Twoim przyja-
cielem, prawd; wp;dzaj;c; szalenstwo do umyslu...

Gra. poza fabut;. nic szczegolnego i nowego ze
sob; nie niesie. Oparta jest na DOKtADNIE tym
samym engine'te. na ktorym bazowaf m.in. wyda-
ny jakis czas temu DRACULA: RESSURECTION -

wygl;d ikonek. sposob prezentaeji grafiki (tek-

stura danej lokaeji nawini;ta na kul;), korzysta-
nie z przedmiotdw - wszystko wygl;da tak samo.
NECRONOMICON miesci si; na dwbch pfytach,
ktore w wl;kszosci zapetnione s; fllmikaml ren-
derowanymi. co rusz wyswiettanymi w trakeie
przygody. W poruszaniu si; pomifdzy odlegtymi,
charakterystyeznymi lokaejamt pomaga mapa.
umo2liwiaj;ca btyskawiezny skok do danego
miejsca. Nie jested cafkowicie bezpieczny, jak w
wi;kazo4el gier lego typu (grozi Ci "Game Over",
a nie tylko zacl;cie si; w danym miejscu). a sto>
pieh trudnoici podnosi wymagana dobra znajo-
mosc angielskiego - wszystkie kwestie (b;d;ce
kluezem do posuni;cia si; dalej) s; przez posta-
cie wypowiadane. a nie doic. ze brak jest podpi-
s6w, to w dodatku cz;sto dan; wypowiedz.mo-
zesz ustyszeb tylko JEDEN raz.

Gr; polecai^^omimo jej odtworczosci.
I

Co jak co, ale klimatu jej nie brakuje, t

a fabuta jest naprawd; smaeznym
|

k;sklem. 1

"Wszystkie moje opowieSci - nswet te nie powi^zane ze sob^ - opieraje si; na
fundamentslnych prandach i legendach. iz swiat nasz byt kiedys zamieszkaly
przez oboe rase, praktykujece czarn; magi;. W^wynlkl^ p6wnvch niesprzyjaje-
cych okolicznoscl. rasa owa musiala odejsd w otchfa^Arosmosg.* Czeka jednak -

bedec w pelnej gotowosci na moillwosc powrotu. aby tym razem objee Ziemif na
wyleezne posiadanie. Na zawsze!"

H.P.Lovecraft
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GEAR GRLII 2
SONS OF LIBERTY
0 rzcczony paj^czak. (...) METAL GEAR SOLID

]Mt uwa2any n pozycj^ kultowQ. Nie ponadcza»ow%.
Za sprawq HIdeo Kojimy, KONAMI wpisalo si^

i>yr*£itli I z.podkreileniem na karty elektronicznej historii.

Pa apiwiHifin sukcesle "jedynki" byio |asne, ie do produkcji

trail aaqual. MIctty eiatzyli na taki rozwoj s^uacjl wezyscy Sonoma-
niacy • kocdaf^ Iwardego, wkieente nieJlosoJoaego i 6ttit^ea9o pvty
Snake'a. )ego mlliiame zabawki I nfrw ikf fihiilninii towaczysan
tywom zMjeckO'napadalskim. Ale. ale... Gdy na horyzoncle pej»wi<fa

aif PS2, Hideo zadecydowal (nieodwoialnie) o przeniesleniu projektu

na^ platform^. Podj^cle tego kroku argumentowal ctifclq stworzenia
produkcjl "wielkler, przelomowej w pelnym tego slowa znaczeniu. PS2
hipolatycznie wydawala si^ by£ sprz^tem wystarczajeco pot^inym,
aby poradzi6 aobie z "poci^gnl^ciem" Swiata drzemiqcego we Ibie

Hldao;-bardzo kreatywnym i pelnym wizjl Ibie. Gdy ruszyla machine
“"'1: SONS OF LIBERTY, Gracze zacz^ll toczy6 plan?... Podsy-

cani coraz to nowyml zdj?ciami z gry I informactami ^t. szczeg6l6w
rozgrywki, wszyscy przestfpowall nerwowo z nogi na neg?... 0 lie pa-

mlfd rnnie nie myli, na zeszlorocznej edycjl targbw E3, KONAMI zapre-

zentowalo plerwazy trailer UGS2. Po projekcji - na sail zapanowala
cisza, a nasl?pnle wybuchly gromkle bcawa... Prawdzlwa ezajba towa-
rzyszyla Jednak wypuszczenlu plerwazespi grywalnego dema gry, ktdre

zaprezentowano i^czaa zeszlorocznej. Jesienne] edyejl Toiwo Game
Show. TraSto ane rbwnleZ do zg(Red.)al^, czyni^ tlta^ i^tosze-
flie i ogttn^.podnietf. (...) Dzl£ mam przyJemaNkft sip z Tobq,

Caanetmy Cqdsiniku. wralenlami po ukoiiczenlu peinej wmji MGS2:
SOL. ZapniJ pasy...
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daniem jest inflltracja kil-

kupoziomowego poktadu,
pomieszczeh i korytarzy
tankowca. Bgdgc zmuszo-
ny do cictiego elimlnowa-
nia komandosdw- z pomo-

gnata miotaj^cego
strzalkami ze srodkiem
nasennym, kr^cisz sig jak

smrod po gaciach, nie
moggc nacieszy6 organu
wzroku. W koncu spoly-

Jak widac na
zdjgciu,

Queen lubi
duze zabawkl...

kasz OIgg - cdrkg wysoko
postawionego kolesia,

dowodzgcego nieprzyja-
zng grupg komandosdw.
Po stoczenlu z OIgg wido-
wfskowe], matrixowej
walkl. nogi niosg Cig do
ladowni, aby w koiicu na-

Po roz pienwzy mitkiiwanje srrakuie tak wysmieniiie..

ftm/y Jork. Most Waszyngtorta. Jest
ikwbno. wieje wstrgtne wieirzysko. a

;
|

jfttjij»ina jak szalony. Po ehodniku
postac. odziana w peleryng

spadUWI jedynie tigca sig koiicow-
ka ai^B- PealaiLwyrzuca rakotworczy ga-
dget, gaegaa MnaL^ktywuje termooptyczny
pancerzt'nedHer”), zrzuca peleryng, po czym
przeskak^ przez barierkg. To nikt inny, jak
Solid Snake - niezaleiny agent... Spada swo-
bodnie, asekurujqc sig linkg. Nic nIe state sig

przypadkiem: pod mostem przeptywat potg2-
ny tankowiec "Discovery"... Podezas manew-
rowania w celu bezplecznego wylqdowania
na poktadzie. zniszczeniu ulega termooptyez-
ny pancerz. Po skontaktowaniu sig ze starym
ziomalem - Otaconem, Snake rusza z mlsjg
namierzenia transportowanego na statku, no-
wego modelu Metal Geara. (...) "Zrzucent" z
helikoplera rosyjscy komandosi pacyfikuj^
zatogg - jest krwawo. W tym momencie do
akcji wkraczasz Ty, Drogi Graezu. Twoim za-

ogluszajgc (but na mordg), czy te2 duszqc. Ogluszonego kolesia mo-
^esz rdwnie^ ograbi6 z posiadanych ddbr, a nastgpnie wyrzuci6 za
burtg... Hideo od dawien dawna donosil z dumq o zaimplementowaniu
kozackiego systemu Al przeciwntkbw.

I rzeezywigeie - zachowujg sig
mtodziezowo. Gdy komandos Cig zauwazy (ciato lub np. zostawione
przez Ciebie mokre sladyl), wycofuje sig zapobiegawezo, lapige odru-

chowo za krotkofalowkg i donoszgc o intruzie

swojemu przelo;zonemu. Krbtkofalowkg mozesz
u I

mu np. wytrgci6 celnym strzatem z rgki, tym
^ I samym zmuszajgc do konfrontacjl. Jesli koman-

I dos znajduje sig tu^ przy Tobie. wyplaci Ci kop-
niaka lub przerzuci przez blodro. radosnie dziur-

kujgc Twbj zewtok krdtkimi seriatni z broni. Gdy
zostajesz zauwazony, momentalnie uruchamla
sig alarm... Motesz sig gdzies przyczalb (szaf-

ki, ciemne zaulki...) lub wejS£ w wymiang ognla.

WIgkszoic manewrow. pokroju wyzlerania zza
wggta, unikanla kamer ltd., jest Cl z pewnosciq
znana, podsumujg zatem, II w tym aspekcle

Sr nowy METAL wypada znakomicle. Czas na kon-

Inlerakcja

piaiy ale [ary' pgtenl i folokDmDrkaini..
^ V ~

I Gra zostala podzielona na dwa gibwne epizody.
Plerwszym z nich jest wlaSnIe akeja osadzona na tankowcu. Zaliczenie
tegoz epizodu zajmle Ci co najwyiej 3 godziny... Epizod kortezy sig
wspaniatq akcjg w ladowni: dobrze Ci znany Ocelot zabija o|ca Olgi, po
czym zasiada za sterami M. Geara i ulatnia sig gdzie pieprz roSnie,
ezynige przy okazji konkretng rozpierdziuchg i zatapiaj^c statek. Snake
z tfudem wyplywa na powlerzchnig. wkrbtce po tym nastgpuje potgina
eksplozja...

Kolejny epizod rozpoczyna sig w dwa lata po wydarzenlach na lankow-
cu. MIejscem dzialaii jest Big Shell - zbudowany w miejscu rzeczonej
katastrofy kompleks przypomlnajgcy zespolone platformy wlertnlcze,
cholernle rozbudowany: sktadajg sig nan dwa pomniejsze osrodkl, na
kazdy z nich 6 hal centrum dowodzenia. Heksagonalne bloki majg za
zadanie zapobiec katastrofie ekologicznej • tankowiec mial na stanie
spore toksycznych syfbw. (...) Grupa terrorystyezna - Sons of Liberty -

przejmuje Big Shell, w zamlan za nie spowodowanie katastrofy i uwol-
nienie zakladnikbw ^gdajgc jedyne 30 miliardbw papiera. (....) Kamera

tkngd sig na Metal Geara.
Twoja mlsja polega na
wykonanlu kllku zdjgc
mecha. a nastgpnie prze-

staniu ich Netem do swe-
go "gniazda"...

Oto porzgdny prolog do
tak bardzo wyezekiwanej,
w zamierzenlach rewela-

cyjnej i rewolucyjnej za-

razem gry tworzonej pod
nadzorem Hided Kojimy.
Prolog budzgey ogromne
nadzieje, wprawiajgcy w
wystrzalowy nastrdj.
Przede wszystkim zajmu-
je motyw czajenia sig 1 ell-

minowanla komandosow.
Przechadzajg sig tu i 6w-
dzle. uzbrojeni po zgby I

stosownie odzianl. A to

ktbryS sig przeclggnie,
ziewnie lub zakaszle...

Mozesz sig ich pozbywac
z pomoeg wspomnianych
strzaiek ze Srodkiem na-
sennym (na chwilg), w
dalszej fazle gry - rozwa-
lajgc z ostrej amunicjl.

Snaks ukrywo si$ ta polkam

ostrzaiuwyroziile widoi, jaki

ki.TakiepQtentyrobi(|wr[izei

Pita



sledzi nurka, ktdry do- p—
staje si? na teren bazy _ _ . . — _

"podwodnym koryta-
’

rzem”. Ju2 na opano-
wanym przez terrory-

stow terenie biega w
"piance" i z maskq na

twarzy. Jak si? okuu- 2||ja^K
,

jest to Jack Ralden wKm
• cztonek organizacji |HK!r'
Fox Hound, zadanie
ktorego polega na od-

z zaktad-

• prezydenta
USA. Jestes zdziwiony

braklem Snake'a? No rJjWjf
na

”

j

bohaterem 1

Po zakatrupie- L
niu komando- I
sow, Jack spotyka (a- B bensdr
ceta, ktdry przedstawla

mu si? jako; “-S-.. J. G.

Pliskin",,, Snake zgln?i podczas eksplozjl tankowca, po cz)

2asz sobie kolejn? cz?dc przygdd Jamesa Bonda bez,„ Jar

"Snake'a kilym"! Gtdwny w?tek popychasz do przodu w s

Snake.,, ttu! Pliskin wspiera od czasu do czasu Twoje dziata-

nia jako niegiywalna postac! OH MY GOD!!! Kojima pojechat

ostro... Co si? tyczy postaci Jacka Raidena. to jestem nati

maksymalnie wkur...zony. Bo to jakis ciotas! W dodatku ten

znlewlesclaty typek (podladkbw pozazdroscid mu mo2e nie-

MOJE TRZY GROSZE

WolkiizOlg(]...G[lydoslDjeriiXY,cwiinicinslizelawrcll!^tor,kt<irYW(iQpr{isto

w Twoje slopia. Wybmive: bontbo! Efokl: odrvcliDwo zosloniosz any!

0 Me penetracja tankowca zajmuje stosunkowo niewiele

polega na eksploracji kotejnych cztondw kompleksu
celem czy to wykonywania minl-questdw. zbierania

bronl, czy tez ratowania postaci ti^ecich. Zachowano r

pi^y tym "metalowy" ktimat: uzyskiwane w rdznych
okolicznosciach karty magnetyczne pozwalaj? Ci na
dotarcie do lokacji wczesniej niedost?pnych, a co za

|

tym Idzie - wydtuza si? czas zabawy, Co w menu? Hm, .

np, zadanie polega]?ce na rozbrajaniu bomb - [v.
biegajqc od lokacji do lokacji, musisz je na-

A ten 111 skqd...? Nie uwietzysz,

ole ten "liirof wyjl()da|q^ jok

bolu ma spate znaczenie dia

fabuiy... iucfi na niego wolajq,

jack Raiden. Niell!

pochodzqcyir qd

ogazynu (na zdiqtio

!0le, po rykoszecie:)A Rie Qiogio zobnluKic Ninje



mierzac, unieszkodliwiajqc przy pomocy gadzetu rzygaj^cego “chJod-
parq ". Momentami mozna odniesc wrazenie, ze lo kolejny klon

RESIDENTa -
i jest w tym sporo racji. Slrasztig pora^k^ jest bowiem

fakt, 12 non stop myszkujesz w zamknl?tych lokacjach, zad przestrzert
otwart^ stanowiq jedynie pomosty (qczqce ze sob^ poszczegdine segmen-
ty kompleksu i dachy tych ostatnich. Ftopa... Co wi^ce], grajgc po raz
plerwszy. znudzony i^obnymi do siebie lokacjami wyczekiwatem z utfsk-
nieniem kortca legoz epizodu, majqc nadziej? na rychtq zmian? klimatu.
Jak2e Msielkle byto moje zdziwienie, gdy ujrzatetn sekcj^ "kredytdw"... Nle-
stety, bardzo c^sto akcja UGS2: SOL ssie jak cholera, wywolujqc uczucie
nudy. Gra oleruje sporo zabawy w "podchody

",
ale konkretnego dzialania tu

niewieie. Co z tego wynika? G^by nie ticzne smaczki, byloby 2le. Tych jest

na szcz?scie od cholery i Jeszcze troch?. Niezmiernie kr^c^ takle motywy,
jak chodby mozliwosc bezkarnego hasania wdrdd przeciwnikdw (po zalo2e-
niu odpowiedniego uniformu i dzierzonej broni), czy rzucanie na podlogg
"swierszczykdw" celem odwrdcenia ich uwagi! Co powiesz na fakt, 12 mo-
2esz zoslad olany (doslownie!) przez 2ofnierza...? Niezmiernie ucteszysz
si? znajduj^c figurk? Ravena (boss z "jedynki"), przeczesujgc szafki na-
tkniesz si? rw liczne zdj?cia pah, ew. znajdziesz piakaty rekiamowe m.in. z
"Aniofkami Charliego" i... Poiicenauts;). W kibiu zareaguje fotokomdrka, a

bardziej przypomina INTERAKTYWNY FiLM, ni2 GR^! Ukonczenie tegoz
tytufu zaj?lo mi ok. 17 godzin, z czego mniej wi?cej 11 poswi?cilem na
ogigdanie filmdw (iiczone wstawki) i czytanie/sluchanie diaiogdw! SKAN-
DALIM Z tego te2 powodu, w pewnym momencie pragngfem, aby gra
skortczyfa si? jak najszybciej! Psychicznie wykortczyt mnie nast. sche-
mat; odrobina akcji, "fiim", gadki, "fiim", gadki, "tiim', odrobina akcjl...

Bo fesli przerywad wszeikie 'filmy" i gadki, a wykonywad jedynie po-
stawlone zadania - gra p?knle w ok. 3 godzinylll Co innego. 2e owe

wyre2yserowane wr?cz perfekcyjnie (sch, zwolnione
tempo.!^;3B|fc|gg^m chciaf obejrzed film - pewnikiem bym pognal do

Hided * nle pokazuj si? w Katowi-
cach! Jawor i Cycek juz na Ciebie
czekajq (przed gietd? o 10.00!)...

kina. Fakt. fabuia jest zawila do tego slopnia, i2 mniej wi?-
cej w polowie gry przestalem kumac, o co w tym wszyst-
kim chodzi... "Jedynka" traktowala o nukiearnym rozbroje-
niu i eksperymentach genetycznych ("upgrade" Solida i

Liquida;). "dwbjka " natomiast slanowi uzupelnienie "prze-
kazu", podkre^fajqc znaczenie takich wartoSci, jak wlasne
mydii. iiteratura, muzyka, smutek i radosd, ideologie... W
fabui? tno2na si? wczud jak w brazyiijskq nowei? • momen-
tami rdwnie sin?ci. Wszystko jest zbyt zamotane i prawdo-
podobnie zasniesz, zamiast czerpad radosd. W grze wyst?-
pujq iiczne czarne

,

charaktery [m.in. Oce-
i'

iot,SolidusSnake(po- MOJE TRZY GROSZE
wstaf z najlepszych

gendw Solida i Liqu- f ^
pirl). Queen. Fat- ilsnrds^rniwineswMra^n^

jq jak rzadko. Wg .?'5.

*

mnie, podtytui "dw6J- Ki “rXSt
ki" powinien brzmiec tkch a wstawiiaiiii. to le due wspsiiae mkona.

"The Great Betrayai" « ' Wimaiynne, miralla po poHitym ctpsie nleco

<.io ciekAu,,
n»«i watnow ! “Nm)W; ortrskuitoM nr Bm- :

cie spiskow, sprze- py ^ parszczu. Wampir, nied] ninia pruPas na ^

niewierzenta, machio- nltadi - lah w llimie "nw h liipg Knot'. BnMiie

je itd. Co si? zad ty- i"iw*irwi'ost

czy bohaterdw pozy- iiiSSS niiHunTB* ^

tywnych, to do swiata mricie dsIbmid «siony riun wvpatpwuia posta-

2ywych powrdcil Nin- deznhib.btMlMinoaHveltcodivPkkttrnM

ja (Hi), a i odnaiazta knole PonaouiMtanitMi? MCS2 lo espantiia

Si? Emma - siostra kllmatro5n,chS«rirj^^^^ ’

Otacona (ona tez leje '

1 powip ttoiima, jak sip Ma. tp Hir
:

w majty. hiehle!). („.) wlpplUilOS-o»i "osIppi-?

Hideo niespeejainie
Sadsrta*'*

wysiiit si? w kwestii \M 4
bossdw - ot, np. wai- . .m
ka z Fatmanem przy- t ^ierwo^ |

lia on jpszaa iyie. Vomp lesl
I

PfZ^Dlowuje •

I gourotomfo pried marnq sinierriq..
i gdy jut miol sip nim zqjq

mosiol "zowiqtot butn[Mijo yiiq sell Lind i wompii jesItuitojH



Strzelnii

ZeriKta rodziity - rzadkie kupy no ekfonie.

pomina potyczkf z Ravenem. Aczkolwiek walk! z Solidusem pilotuj^cym Harriera i

bezsensowna batalia z tfzema Metal GearamI potrafl^ wkr^cic. Skoro o broni mowa -

specialist^ w tej dziedzinie nie jestem, wi^c ogranicz^ si? do wyliczenia dostfpnych
zabavi«k: Beretta M92 (strzalkl). USP, katach AKS-74u. W dalszej fazie: snajperka PSG1.
granataik RGB6, wyrzutnia Stinger, a takze Nikita. Ciekawym patentem okazuje si?

"mikrofon sz^iegovuski" (O.Mic) - z jego pomoc^ podstuchasz to I owo... BTW: Za spot?
kap? poczytuj? brak mo2llwo^l przejmowania broni od "unleszkodllwlonych" zotnierzy.

CO zostato w^lumaczone przypisanlem poszczegblnych "klamek" do Ich wta^clcleli...

Hml

Wykonanle? Odniostem mieszane uczucla. Z jednej strony - podczas gry wtadclwej
mato CO sktania do popetnienia "sekupe" z radosci, brak tu graficznego przepychu.
Otoczenie jest niezwykie estetyczne, broh Bo2e steryine. za to liczba detail i Ich Interak-

’

tywnosc pozytywnie zaskakuj?. NiemnieJ Jednak po kliku godzinach sp?dzonych w Big r

Shell - rzygab si? czlowlekowl chce tq kolorystykq I "jednakowyml sclanami Smacz-
kl.,.? Przede wszystkim gra cienia I swiatta - w szerokim lego poj?cla znaczenlu. Gdy
zostajesz h'anony - krew obficle rozbryzguje si? na scianle. lekko ranny - zostawiasz za
sob? plamy krwi. ktbre przeciwnicy mog? obrac za trop. Dech w plersi zapiera widok w
czasie nurkowanie pod powierzchnl? wody... Grata w real-time'owych przerywnlkach
jest cool, CO w pol^czeniii ze wspanlal? re^yserl^ "daje rad?''. Kojlma od dawna narze-

kal. 2e PlayStation 2 nIe oferuje moiliwoscl, jakich by soble po niej 2yczyl, a i znacznie
mnlejsze, nl2 SONY deklarowalo. Blahblahl Co si? tyczy animacji postaci I oblektow -

perfekcja. Za caloksztatt nie sposob zatem nie przyklasn?c. To samo tyczy si? oprawy
di:wl?kowej - Dolby ProLogic sprawdza si? w praniu bez zarzutow. muzyka pasuje do
kllmatu wysmienlcie, a I wszelkle efekty specjalne zoslaly dobrane sugestyuvnie. Dzi?kl

nosnlkowi docelowemu - DVD - kilka razy mozesz usiyszec dzwl?k w systemie Dolby
Digital 5.1 (cut-scenes zmontowane w film).

Najlepszym sposobem na mlloSc od plerwszego wejrzenia jest... spojrzec ponownle.
Chclatbym zatem w tytn akapicie dojsc do wnlosku. ze MGS2:SOL to Idealna rozplerdzlu-

cha dia upalonych rycerzy XXI wteku, jednak nie mam ku temu powodbw. Pewnlklem
zastanawlasz si?, diaczego sposrbd tylu plemnikdw "wysclg" wygralem akurat ja... Cbz, /
takle zycle. Jak na mdj gust. HIdeo Kojlma 'przedobrzyl" nowego METALa, ot, zrobll go
sam dIa sleble. Solid Snake zostal usmiercony dIa dobra fabuly, mechy pojawlaj? si?'

doslownie 2 - 3 razy (zero playable), a Nowy Jork... nie dose, ze NJ nie przypomina, to

jeszcze akeja ogranicza si? do jednej potyezki Jacka z Solidusem (krdtkl kaszel). Aha. >,

rozwiqzujgce wydarze- •

zostaly nazbyt

jechane"... METAL dia

PS2 nie jest tak rewela-

cyjny, jak bye powinlen.

Przerost formy nad Ire-

scl?, totez zastandw si?,

czy aby nie potrzebu-

jesz ocleplanych butdw
na zim?. Ocen? koheo-
w? dedykuj? fanom ME-
TALa - bawcle si? do-

brze, jeno zalatwcle so-

bie kogos do przel?cza-

nla "lilmdw" I dlalo-

gdw:). Ja Id? si? upic.... I

Ipemiego tiupo.

kW?gliki kierowac (Agredaheja]



rcndcrowonych

wstowhach

Kononii

M I $sta mgta... Nieprzenik-

I

niona ciemnoSc-. Ideal-

I M ^ zastona... Kledy nie

I & W ma Swladk6w, najohyd-

I

nlejsze zbrodnie przy-

I chodzfl z przeraiaJacq” UtwoSci^,.. Nlczym

I

pstrykni^le palcdw. Ludzkla gtowy to-

I

czq si^ jak 2wlr sped butdw... O takiej

I

poize, kledy czuiesz si^ bezkamy, kledy

I

tamiesz bariery wtasnego iwlata - jedrta

I

za drug^, bardzo iatwo tam trafib... Nie

I

trzeba nawet specjalnie szukab. Ono

I

samoCl9zna}dzte-,WftaiwSILEMTHIU-"

j

Samael, Ksi^ga Szkarlatna

Kledyb survival horror utoisamlatem z
' nadpalonyml zombiafcami, ogoirtq masa-
krq i przerobnl^tymi pajakami biegaJa*
cymi po bclanach. Jednym siowem ide-

al tego typu gry stanowiia dia mnie druga
cz^b RESIDENT EVIL. I tak bylo przez

diugl okres czasu. Pbiniej vvyszedi SI-

LENT HILL (PSX)... I wszystko si^ urwa-

I

lo... Tam naprawd^ czuteb strach. Caly
s. Jego paralibujaca sila przebiegala

I Ci po plecach. Mbzg sam dopowladat
okropne i^zjs. Zoalazlem vvtedy swoja

I

ulubiona gra- 1 tak bylo piKZ dhjgi okrm

I

czasu. Teraz wyszedl SILENT HILL 2.

I

Zndw wszystko si^ urwalo... Naprawdf

I

balem si^ odpalab tg plytk^ DVD...

Je^n myslisz, ze ohydne,
sadystyeznie okaleczo-
ne potwory stanowi^ tu
najwi^kszy powod do
strachu, to nawet nie
wiesz, jak bardzo sl^

I

mylisz...

nych z olbfzymia dbaloscia o detale... I

I zupelnie me wiadomo o CO chodzi. A p62-

I

nlej slolsz w brudnym szalecle. Pustka.'

I

Jesteb earn, patreqe w lustro. Lekki ruch

I

analoglem I caly ekran zaezyna plynab

I

wdowolnastroi^Zdumienle. Tojuijest

I

gra? Bo musisz wiedzieb, ie wlabnle

I

patizysz na naprawd? bwietnie wykona-

I

na postab. Widab lekkie podkra^cnla pod

I

oczami, blada cer^, niezdecydowany wy-

I
raz twarzy. Huhl KONAMI dalo czadu.

I

Wszellde postacle pczevvijalace sla przez
miasteezko wykonano bardro dokladnie.

Chob I tak to nic w porbwnaniu ze owymi
renderaml... Ech! W kaidym razle nie irta

CO stab przy tych obskumych kiblach.

;

Nazywasz sia James Sunderland (tak

jakob z niemiecka. co?). Czas ruszab do
SILENT HILL.



gracone pokoje, kolo przed telewizorem -

zachlapany wtasnymi wn^trznoSciami.

psychicznie clwtycti to |u2 konkretna jaz-

da. Blata, wytHimiona izolatka, do p^o-
wy zabryzgana knvi^, <62ka z lahcucha-
mi do przypfnania pacjentdw, pokrwawlo-
ne kitle sanitariuszy, fitdzkie fekalia roz-

mazane po icianie, dziwne, c^kane ma-
lowidta... Czutem sig jak w domu! I te nte-

pokoj^ce zapiski ("zabrali mnie do cia-

snego pokoju... nastgpnym razem sig

zabljg, ale tarn bistorfe schi-

zofrenli, nadmiemej agresji, op^tadczych
majakdw... Warto troch^ poczytac.

Fabuta, Jak to w SILENT HILL, jest pelna

mrocznych zagadek, niejasnych dialo-

gdw I maksymalnie dziwnych postacl.

Mala ddewczynka zamykajqca Cig w cell

peinej wyjqcych pot^pietSedw; Grubas,
ktdry jeszcze przed chwllq intensywnie

bratal sig z lauszl^ klozetow^. teraz po-

2era pizzg w obskurnym, zdewastowa-
nym lokalu; Laska, ktdra do zludzenla

przypomlna Twojq ton^, nieustannie cl^
gi^c sig za Tobq (trzeba jq chronid przed

potworami); I wreszcle TV - kolo, ktd-

ry przyjechal tu szukad swojej "dmglej
polowy ", jednocze^nie twierdzqc, 2e ta

umaria 3 lata temu, choc bye mo2e rta-

st^llo to w zesztym tygodniu... W Silent

Hill wszystko Jest chore I dziwne, zad rze-

czywistoSfi - zaskakuj^ca! W kort-

cukaidypostrzegajqtakijakchce... 1^^

Eddie, iiMta'

DunbrtWsti'n
1' ziRwyezai

pejawru sie

cieplydi, lest

znkrwewia-

nych, zwiok. ^

niedilalajqcy

Maszkary, gotowe za wszelkq cen§ wyrwac Ci troche parujacych wnetrzno-
sci, nie sq tu zwyktymi potworami... Ba! To raezej ofiary! Widac, ze cierpiq
straszliwe meki, a jednoczesnie kieruje nimi niepohamowana zgdza krwi.

||r: ' ,'...-.2^^'1 1
W.I*



mo2na zako6czy6 na 5 sposob6w,^ czego najlepszym Jest chyba popebiie-
nie sanHMjstwa. Zagadki za^ sklecono cie-

kawe, dajgc Ci mozliwo66 wybrania rdinego
Btopnia Ich tmdnoicl - np. szyfr do Mddki
albo b^zie zaplsany wprost, albo mniej lub
bardziej zaawansowanym dtelektem. Udany
pomyst.

Mate, ciasne, kompletnie ciemne pomiesz-
czetile I tysigce robakdw na Scianfe. Ho/rof?
W Silent Hill jest co4 zdecydowanie bardziej

przeraiaj^cego... Mlgocz^ce swiatio, szyb*
ko przesuwany snop latarki. Towatzysz^ce
temu cienie zlowieszczo tahczq, kr^^ po
icianach, raz rosnqc, raz malejqc. I nigdy
nie wladomo, M6ry z nich okaie si^ mackti
powoli zmlerzajQcq do Twojego gardta... A
tui za plecami zamyita sl@ kompletna clem-

A uuu! Nie b6j zaby. To
tylko ja. Chciatem Ci$
nastraszyc. Czytaj dale]....

node. Musz^ przyznad, 2e motyw z latarkq I

lekko rozswletiaj«tc4 otoczenie rozwala kom-
pletnie. Grafika wygiqda cudownle, drugl
Piayak pokazuje no co go stac, a klimat ct^
gtego zagro2enla osiqga apogeum. No i te
filmowe ujgcia kamer, nieocz^iwarte nawro-
ty, kadry przelatujqce nad Twojq glowq...
Wlaiciwie nie jeatem pewien, czy mot:na
uzyskac jeszcze bardziej dobttne wra2enie

Uaszkaty, gotowe za wszelkq cen^ wyrwac
Ci Iroeh^ parujqcych wngtrznoSci, nie tu
zt^klymi potworaml... Ba! To raezej ofiaryl

Widac. te clerpi^ straszllwe m^ki, a jedno-
czednle kieruje nimi niepohamowana
krwl, jakai i^pa, wymuszona agresja. Maka-
brycznle pozaszywane data, jakby ktoS po-
ol^ iudzkte korpusy i od nowa je ztotyt, ba-
wlqc sl^ przy tym w sadystyezna uktadan-
k?... lb dziwne, kofiwulayjne mctiy, drgawki,
rzucajqce nimi na boki, tiki po ezgSeiowym
paralliu... KloS specjalnie zadal Ir

"

liin

;>

10 nie GiAi-ij

auto wyiffliesz tylko

mopky, 0 nie

niszysz i piskiom

oponl Wsigdzre

triebo uderzot z

buto. Sorry.

1 .

1 : ..

1

1

Czestaw, przeslaw

krzesto! Tylko klo

Ciestowowi odgryzt

Witaj w Silent Hill - miasteezku, prz,
ktorym Twin Peaks to wesoly Disney
land! Jego mieszkahey dawno juz
zapomnieli znaezenia takich stow, jak
spokoj, czy zdrowie psyc-iiiczne... A
moze nLady..*ch nie ^'n.ili? H y

plenie, Zresztq widac to doktadnie,’
kiedy pojawia sig naprawd? vi

I zty "Piramidoglowy" • kat ciqgn^
cy za sob^ ci^Zkie, zardzewiale
ostrze. On przeciei z takim samym
upodobaniem zadaje bdl im, jak I

Toble! Nie traktuje ich jak pobra-
tymedw! I wiesz co? Pojawia si$
wtedy takie dziwne uczucie, nara-
stajqcy niepokoj... MoZe oni sq (a

wtaSciwe byli) zwyMymi iudZmi,
ktdrych takZe ktod tu podst^pnle
zwabit... MoZe Ciebie czeka taki

sam los? Tyie Ze jeslf to sq pot^
piertcy cierpi^cy katusze za swoje
grzechy, to miasto musiatoby byd...

Piektem? Jego przedsionkiem? 1 ta

my^l juZ Cig nie odpuszcza, aZ do
kohea... Smaeznego.

Widac, Ze developer w kwestli wy-
konania przecfwnikdw, nIeZle sig

wykazat. Koiezka, ktdremu ktob
odciqt rgee i zaszyt twarz, wyska-
kuje Cl rw pizywitanie. Sympatyez-

I

Wszystko uiega tu

I

powolnemu rozktado-
wi, jest jeszcze bardziej
przezarte zwyrodnie-
niem, makabr^, Ztem...
Ale nikt nie trafia tu

przypadkowo. Wierz
I mi. Wkrotce sif o tym
I dobitnie przekonasz.

ny osobnik, szczegolnie gdy po cio-

sle gaz-rurkq odpetza przeraZllwie
skrzeczqc... W mrocznych koryta-
rzach pojawiaj^ sig, dobrze JuZ
ws^stkim znane, pleiggniarki! Po-
woli kudtykajq w TWoj^ strong, tak -

nlenaturalnie pobz^saj^c gtowami,
te z daleka moZna rozpoznad, jak
dawno przegnity im dciggna... W
dwiede latarki dosbzegasz, ze kom- -

pletnie brakuje im teZ twarzy - za-

miast nich jest jakas krwawa mla-

zga. MoZna sig obllzad. Ale juZ mo-
tyw z kolesiami. ktbrym ktod w ci

to wszyi stalow^ klatkg, Jest n.

, prawdg ostry. Betesztattne migcho •



t ohydnie wyptywa poza jej twardq konstrukcj^...

Do (ego ^cze tacy wesolkowie zwisaj^ z sufi-

(u, prbbujqc ziapac Cif za gfov/^ stoparni! Serce
mc^ odmdwib postuszebstwa.

Je^H myilisz, ie sadystycznie okaleczone po-
twory stanowig tu najwifkszy pow6d do stra-

chu, to nawet nie wiesz, jak bardzo si$ mylfsz. I

Tym czyms jeat... MUZYKA. Kompletnie parali-

2u|qca, buduj^a ci^ikl I namacalny klimat nie-

opanowanej panikl. Wchodzisz do ciemnego
|

I

korytatza, gdy nagle zaczynaj^ narastad rytmicz-

I

ne uderzenia kowadet, slyctiad jakies szelesty,

I

dzlwne pomruki, poje^ncze uderzenia niskich
j

I

tonow, Ledwo powstrz^ujesz sig od ucleczki,

!
nerwowo rozgiqdajqc sl$ na boki. Kaidy krok
robisz z olbrzymiq nfech^i^. Strona audio po-
trafi zeschizowac... Wyst^puJ^ tu lokacje (np.

oblepione sjrfem wigzlenie), w ktbrych nieustan-

nle stychac jakleb gardiowe mamrotanie, dzikle i

ryki, siowa wypowladane w prastarym j^zyku, I

a do tego rusza przera2llwy pisk pity tarczo-

wej... StuchawkI na uszach to mordersiwo...

Po|3wienle sig "Piramklogtowego" - Kata katbw I

• to pierwszy naprawdf silny dos! Ci^2ka muza
zwala Ci sig na gtow^, a IV w w^ttym Swietle

'
kl obserwujesz, jak tei

ckwil^?

Vi trybie bard, sekwencja plywania todkq

rtiezwykie Inleresujqto- wlqtZB siq "tymulator

wioslarza". Musisz

'
szytego dzlwol^ga. Spokojnle octchch

'

i, zostawlaj^c nadgryzione zwioki.

P&tniej wyiania sig z bulgoczqcego
szlamu. Tylko przez chwiiq Ci^ stra-

szy, po czyni wraca do swojego pod*

ziemnego krolestwa. Ale ta chwila
wyatarczy. I nie mybl. 2e zwyczajnie

ucleka! Prdba pogoni nie b^le zbyt

rozs^dnyin posunigciem... za to ostat-

nlm w Twoim 2yciu - z pewnodciq. A
CO powiesz na koteik?, ktbremu ktob

w bizuch \wy( solidny kawalek sta-

lowej ptyty. splnaj^cej nadgarstki z ko-

lanaml? I obcl^t dionie, wysta)qce na
drugq strong blachyl Czujq siq wnle-

bowzl^ty.

Nowy SILENT HILL zdecydowanie
przebija oryginal pod wzgiqdem zwy-
rodnlalego I sadystycznego kllmatu!

Jest taki mom«it. kl^ p^dzdaz zaro-

bnigtym korytarzem w dot - przez bll-

sko mlnutql - a koiSca jak nie byto, tak

nie mal Zaczynasz aiq niepokoib. Pdz-

nlej skaczesz w podobnie porosnlqtq.

ciemnq dziur^ w prosektorlum. Dalej

jest studnia, dziwna, drudana ezsiubb,

zapadnia w wlqzlenlu... - 1 wcIqZ zinie-

rzasz w gtqb ziemi! L62ko z trupem,

ktbre state na skraju pieczary, mijane

po drodze ludzkie szcz^tkl, klatki z ho-

dowanyml w drodku cldskaml • to ro*

dzf dzlwne myill... "A jesll faktycznie

jest to rodzaj ka2ni dia pokutujqcych

w ten sposbb ludzi?" Sciany z ludz*

kiego mi^sa, pokryte brudem i rdz^

zxlaj^ siq to tylko potwierdzab.

Huh, NINTENDO przejqto seri? RESI-

DENT EVIL.. I CO z tego?l A niech so-

bie blor^ te wszystkje zombiaki i Ich

tajne, blologiczne eksperymenty. Oni
przecle2 zawsze iubili dzieclnne I ra-

dosne produkcje, ghe. ghe! PS2 ma
jedyny I prawdziwy HORROR, |aki uk»-

zat sig na rynku gier wideo (nie liczqc

cz^l plerwazej, bo ta byta na PSX'aL
Przeraiajiicy, ohydny, (ascynujs|cy...

No I po ukohczeniu gry zyskujesz pitf

spalinowa, a wtedy masakra jest jui

konkretnal I wtasnle diatego w molm
domu stoi PS2 (ciekawe, jak wypad*
nie wersja na Xboxa).; I

Tutaj dosto«me czuc b(^o^
obdrapanydii^ian.T.HLhvBne

I

freni-

i, krwawe
^paczlivb
Sdnoczes

odciski dteBi aSfstawione utHridej
szamoianinie^imat jest
di^nie fascynuje, przyci^ga!

PHa



m Na diwl^k na-

zwy tej firmy
CO niektdrzy
dostajq spa*
zm6w, zaczy-

najQ kl;6, b^d2 te2 odwracajq
glow^ z niesmaklem. Co by jed-

nak nie wyzywai, to trzeba pa-

ta firma wydata tei w
swej karlerze kilka znakomitych
g)er, z ktdrych szczegdinia jad-

na - AGE OF EMPIRES - podbita

serca Graczy. Mindly ju2 ok.

dwa lata od momentu, kiedy
ukazalo si^ na rynku "pleceto-

wytn' prawdziwe arcydzieto,
Isiny majstsrsztyk w dziedzinie

RTS-dw - AGE OF EMPIRES II.

W iyciu si^ nIe spodziewalem,
te tak zaawansowana Real
Time Strategy kledykolwiek uj-

izy iwlatio dzienne na konso*
lach -

1 PROSZ^, PROSZ^! Mam
przyiemnodd przedsiawld Warn
gorgce jeszcze AGE OF EMPI-
RES II: THE AGE OF KINGS w
wersjl na PlayStation 2111

Tytut ten jest nlezmlernie roz-

budowany i gt^bokl w sferze nie

tylko dzialait vrojennycb, ale tei

I ekonomicznych (domieszka
dyplomacjll). Rozbudowa, roz*

ro^ impeiium, rozwdj naukowy,
stratsglczne plany wzgl^dem
powstajqcego wojska I jedno-

czeinie zagadnienia taktyczne

w trakcle najazdu na wroga - w
kaidym aspekcie AOE lUAOK
zadziwia swym bogactwem. ^

^
Przewainie zabaw^ rozpoczy- KdRipSIIIG
nasz posladajqc zaledwie kll- 59 CUdOW-
ku osadnikdw • onl to wladnie nal Wr'ielaev
89 odpowledzialnl za budowg
rdinych obiektdw, a takie za SIg W ntSlO*
pozyskiwanie surowcdw: drew- TVCZriS
na, zlota, jedzenia oraz kamie- postaC - flD.
nl. Drewno zdobywamy karczu* Willl9m
Jqc drzewa (moina llkwidowat WIIMaiTi
cate lasy, zdobywaJoc pole do BraVGnG-
rozbudowy), zioto i kamlenie WailaCG
wydobywamy z wolnostolqoych «,a|pywQy «
pokladdw, a jedzenle - na rdine U
sposoby: budujqc mtyn I pola, HIGpOdiG*
ktdre b^clg uprawlane, poprzez gtosc Szko-
ogrodnictwo (a raczei zbierac- pis iu/*iAloiar«
two), tudziei ub6j zwlerz^t, a
takie poprzez rybaotwo (budo- ®[j,
wa Btatkdw rybackich i pulapek QhlS'’Kh3nG
nn ruhut

warsztat sliiiqcy do konstruk-

cjl potginych maszyn bojo*
wych, czy nawet demonstrujq-
cy pot^gg Twe) cywilizacjl cud
dwiata. Oczywidcle moiesz tei

zbudowad zamek I wszelaklej
madcl rdine rodzaje murdw,
wlez obronnych I obserwacyj-
nych - przepigknie obwarowuje
sif swoje osledia, tu I dwdzie
stawlajac pot^ine bramy, ktdre

wedle iyczenia otwieramy, bqdi
zamykamy w danej chwill. Taka
rdinorodnodd sprawla, li Twoja
"baza" wygl^da nie tylko cleka-

wle, ale tei po prostu przedlicz-

Na paczqiku masz pried eczaml prymltywnq asodq. Sumlenne rozbiidawywanle i

odkrywnnie nowych wynoloikow sprawio, ie awoniujesz (ywHizaiyjnie no kolejne

etopy rozwoju. Nim sip obejrzysz, przeciwnik pod swymi bramami bfdzle miol Twojq

potpznq armip wyposazonq w najnowsie idobycie techniki.

Pita



• AGDYPRZYJDADOM PODPALIC...
...to naszpikuj ich strzataml. zmiaidi szariq kawaleril i dokotScz rzeint^

piechurami! "Hoooly ShlKt!!!” • moina tylko tyle powledzle6, przebliajqc

si$ przez bogactwo wszelkich oddztatdw bojowych I sprz^tu s<u2qcych
slanlu poiogi! Plechota - pikinierzy, rycerze (takie z dwur$cznymi mie-
czaml), czemploni, luczniey, kusznicy, muezkJetarzy; kawaleria - wlelbiq-

dy, cl^ika ) lekka konnlca, jednostkl zwiadowcze i atrzelajqce, rycerstwo,

paladynowie - a wiele z nich doat^pnych jest tei w wersjach elttarnych!

' Do^6 powledzled, ie w grze wyst^puje ponad 70 (III) jednostek.

z ktdrych zdecydowana wi^kszo^c siuiy do walk). Rozkoszu)

s<9 tymi wszystkimi bitwami, w ktdrych przewainie blerzo ogronv
na 1)0^6 jednostek, kleruj wojskami (moiasz ualalad szyk, w
jaklm maj^ sl^ poruszad I waiczyd), obsadzaj oddzlaty w garni*

zonach do obrony i wydawa] rb2nc rozkazy (patrol, ochrona
ltd.), nakazuj zachowanie (np. agresywne)... B^dzieaz sl^ czut

jak w niebie, majqc tak szerokle pole do popisu!

Jeieli cbodzi o ko
Tak - oczywi^cle
chodzi 0 kwestl^

Igrafiki, przejrzy-

atoscl. Telewizor
to nie monitor, na
ktbrym podzl*

wiasz ostrobb
grafy w kosmicz-
nle wysokie] roz-

dziatce. Niestety,

AOE sprawla
wraienie wyko*
nanego zaledwie

w podwy2szonej
rozdzieiczobci, co
widab najlepie] po
jednostkach oraz

S^iobb jedno-
IRo zalet wer-
‘ nis pecetow-
lo konsolowej
S.^czegbtowo-

zaczyna sl^ nieco

szarpab, gdy do-

chodzl do pot^i-

nych bitew, bqd2
te2 Twoje Impe-
rlumjestznacznie
rozbudowane.n ,

A Qt^BIA

A nOZMACH

BOGACTWO OPCJI

artyzmem

Do tego caia masa cl^2klch maszyn bojowych - trebuchety, r62ne tarany,

bombardy, skorpiony (taka kusza w weraJI XXXXL:) I jednostkl obl^nicze.
Na wodach - ceta armada Galleonbw (trzy rodzaje), Galer (2 rodzaje),

"Demolition Ships" (nazwa mbwl sama za siebie;), statkbw ogniowych,
tudziei transportowych, rybackich i handlowych. Do tego na1e2y doliczyb

fakt, iZ kaZda z dost^pnych cywilizacjl posiada swoje unikalne, charakte-

rystyczne jednostkl. Przykiadowo: Japobczycy majq samurajbw, Turcy
Janczarbw, a Frankowle zabijakbw rzucajqcych toporaml. KaZda z tych
jednostek opisana jest wieloma cechami (opancerzenie, sita ISBIR3B
Btaku, pr^dkobb poruszania sif, zasi^ widzenla) oraz zaleZ-

nobclami. Przykiadowo - skirmisher jest znakomity w walce
przeciw (uc»iikom, mongolski Magudai to prawdzlwy dewa-
stator wszelkich machin bojowych, brytyjski Longbowman
ma znacznie wl^kazy zasi^g, nlZ klasyczni tucznicy, berser-
ker Wikingbw sam si^ uzdrawla, StONIE 80J0WE Persbw
(YES! YES! YESIII KOOOCHAM StONIE!;) atakujq kllka celow
na raz, a pikinier jest niezestqpiony w starciach z kawaleriq...

UCZ Si^, UCZ, UMRZESZ MADRZEJSZY!
Dollcz do tego nieustanne prace nad rozwojem, prowadzone w
rbZnych obrodkach - wl^kazobb budynkbw oferuje prace nad
rdZnymI. charakterystycznyml diah wynalazkami. Nowe odkry-

cla nIe tylko pozwalajq na tworzenie nowych budynkbw I pod-

wiadnych, ale teZ siuZq ulepszaniu rzeczy juZ Istnlejqcych (np.

nowe zbroje dia danego typu wojsk). Ponadto wiedz, IZ gra obej-

inuje czasy mnlej wl^ej od V wieku do XV, przyjdzia

Ci wi^ przechodzib przez IV etapy: od "Dark Age"
do "Post Imperial". Na uwag$ zaaluguje fakt, IZ wIq-

Ze si$ to nie tylko z dost^pem do kolejnych odkryb I

moZliwobciamI tworzenla nowych rodzajdw budyn*

^ kbw I jednostek, ale teZ... ze zmianq grafikil Zupefnie

Sf inaczel wvqiadala domv na staple "Feudal", nIZ v

"Imperial" - te same budynki sq nie do poznanial

Wersja na PS2 pochwallb si^ moZe bogactwem opcjl

przenleslonych z pleca. Dost^pne NIEZUIERNIE CIE*

KAWE rbZne kampanie, zwykie Deathmatche, wsikl

na losowych mapach (definiujesz teren - typ m,ln,

brbdziemnomorski, arabski, przybrzeZny. archipelag

ltd.), ustalasz llczb^ grajtjcych (do 4), ewentualne
druZyny I rbZne inne zasady. Maez moZllwobb gry

Uulltiplayer, a to dzi^kl wykorzystanlu I.Linka. Warto
teZ wspomnleb, Ze AOEII obsluguje myszk^ I klawla-

tur§, ktbre to BARDZO, BARDZO POLECAU • stero-

wanie padem nlby jest dobrze rozwiqzane I ujdzie w
ttoku, ale to wlabnie duet mycha&klawlatura pozwoll

' Cl czerpab petnif przyjemnobci z gry.
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ony, Tony btagnlj do tony,

ona )uj! ta2y z tym
^miesznym panam,
tern Hoffmanem! Ya. ya,

eee! BluutiuaasI <^7
Ju2! AtMtiOybasz - vrta-

snie ipiewaiem. No,
'

jedziemy... Na pocxytak
odkrywcze wiadomos^

ostatnio wywaim mnie z supermarhetu. Za nic.

Zupatnie! Ot, raz z rozpydu wpadtem na sto-

Isko z bagiatkami! Zaraz przylecial jakii kolo
w garniturze. krzycz^c "Panle, wyjdi pan stqdl

Albo $1^ pan koszykiem biokujesz, albo t

walasz p6(ki. WPzek nie stuiy do jetotonla!".

"A wtasnic, to s(u2y, tyiko grindy jakos mi
wychodzq" - chciaiem jui odpowledzied, i

rzucajqc co$ o jego rodzinie i eksplozji w Czan-

nobylu. ale przylecieli Jego kumple. Ze tez ro-

biq marynarki o takich rozmiaracb...! No c6i,

jak to si^ ladnle mdwi - podj^lem zdecydowa-
nq decyzj^;) o zmlanie lokalu. A wszystko ptzez
tego nowego TONY HAWK'S PRO SKATER!
Pogra czJowiek chwily, wci^gnle siy, to pd^-
nie] wsz^dzie chciatby czesad trikulce... Ech!
Chyba czas na moje lekarstwo.

® Portem dia PSX'a zajyll sly koleZko-

wie z SHABA GAMES, a ze wczesniej

dostalldmy od nich takiego np. MAT
HOFFMAN’S PRO BMX, to jedno bylo pewne -

cbiopaki z trzeciego TONY'ego nie zrobiy sy-

mulatora wanny wypadajycej przez okno. I fak-

tycznle - nie zrobiii. Otrzymaiidniy za to w pel-

ni profesjonaln^ (ofkoz na miary mo2liwodci
konsoii) pozycjy, traktujycA » ptzygodach r6w-
nie profesjonalnych skejterdw. Pod kytem tech-

nicznym lokacje prezentujy sly wydmienicie.
Wszeikie murki, krawyzniki, rurki, rampy, qu-
ater-pipe'y, hopki i inne eiementy wkoinpono-
wano w otoczenie tak, to dmiga siy po nich
szybko, tatwo i niewqtpliwie baaardzo przy-

jemnle. Bo co tu duio kryd, ta czydd serii ma
najbardziej rozbudowany modei czesania tri-

k6w, Jaki kiedykolwiek widzialemi

Lokacje, bioryc pod uwagy PSX'owe standar-

dy, wizuainie prezentujy siy wporzo. Oczywi-
dcie bazujy na mapkach przeznaczonych dIa

drugiego Playaka, z tym Ze mocno Je uprosz-

czono. O iie mniejsze skateparki (huta

z kotlere do przetopu stali. kamerainy
piacyk w Rio, technicznie pokombino-
wana Skater island) prezentujy sly

naprawdy (adnie, dosd wlernle nadla-

dujyc plerwowzory, o tyle wiyksze-ie-
kacje {Los Angeles po lekkim trzysie-

niu ziemi, przedmiedcia z budynkiem
bydycym w trakcie budowy. tudziez
lotnrsko) serwujy Cl ostro dorysowu-
jycy siy horyzont. Do tego majy jesz-

eze wyciyte niektdre partle terenOw,
zad te, ktdre zostaty sy momentaml test

przemodelowane... WeZmy takle np.

przedmiedcia i umiejscowiony tarn

wielki, stary dom... To znaczy wielkl to i

on jest, ale na Czarnull. Bo Jedli chodzi
o PSX'a, to developer ograniczyl siy

do lichej chatki - w dodatku stojyce]

poza Twolm zasiygiem, za wysokim
ptotem! I cho6 w sumie nie ma to zna-
czycego wplywu na grywalnodd, w
kobcu I tak dmiga siy naprawdy przy-

Jemnie, to jednak pewien niedosyt zo-

Engine z drugiego THPS zostat nieco
przeprogramowany, dziyki czemu de-

veloper mdgi wrzucic bardziej pokom-
binowane obszary. Wprawdzie delikat-

nie obniZono liczby polygondw z jakich

skladajy siy zawodnicy, ale czego nie

robi sly dia zwiykszenia rajcownotoil

Szkoda jeno, ze tekstury momentaml
sy bardzo nierdwne - o lie w Rio wszyst-
ko skypane jest w stonowanych, po-
maradczowo fioletowych barwach,
piyknie klejyc sly w plastyczny caio^c,
o tyle np. Los Angeles miewa mocno
chropowate, rozpikselowane po-
wierzchnie. Z druglej strony w galki

oczne wbija Ci siy catkiem zakryco-
na architektura I duzo bardziel .

skomplikowany design
II mialo to miejsce w !

THPS2. Cdz... coS za
coy... A teraz, ghe,

ghe!, dwukrotnii
przyspiesz sobie

Tnecia edslona TONY ego wrycz powelo ilosdq trikdw, jakie

itiozno lu wyczesoc... A kiedy jui tak sobie powolony leiysz

to przychodzi kolo z nopisem "uklad romp, murkow,

krowyznikow, skoczni, przeroznych qvoterpipe'ow or*"

innydi elettienlow" i zoczyno Ciy kopac... Dorzucenie

Iqdowonia z revortem, lozbudowonio "ireezdw"

odpolonych no krawydziarh romp, czy trikdw no

stojqcej desce, [eszcze mornej podkrycojq

lypo... Arggqhhhhl 1 wroienio mug ,

jut lylko zobelkotoc!

B5 50-5(1



Czekoladka tekstutj

StV/TCH

KS -6O':‘j0

^!;awa pozwoli
niec6"Ci przy-
si^sc i wydac z
siebie gfuche
st^kniecie - ta
mega ptynna
animacja,
ostre, swietnle .

nafozone tek>
stury. PSX tez
daje rad^, ale
to, CO wyprawia
DCO

Tony
powrocit
zeby zno
wu zarza
dzic!'!

caj^c stale, mega ptynne 60 FPS-Ow, wyostrz tekstury, dodaj tysiqce

detail, tyle same polygondw, ruchome oblekty i przeakocz z warajl

PSX'owej na PS2! Qtowa sama si^ odrywa, cicho turlajqc pod azaff.

Oprawa zdecydowanie zasluguje na mlano "Next-Gen".

- tu tereny powalajq bogactwem detail, Ty cicho

I
poplerditjesz, a czarna maszynka SONY warkocze na stole.

P Zaczynasz od hangaru z plynn^ slal%, w ktdryiri biega|q robot-

nicy... Odpowlednl grind i Jeden z nich zalicza przymuaow; k^piel w
wielkim zbiorniku z wodq. Pb^nlej l^dujesz na zadnieionym parkingu

w Kanadzie stoj^cy obok skejterzy drq sif, 2ed lamer, ktdremu nie

powinno aif dad do r^k wdzka na makulatur^, a co dopiero deskorol-

k^l Kilka zakr^conych irikbw I mogq Ibd si^ bujad. Do tego jeszcze

szybki grind po konarach pobliskich drzew, a pomylony grubas, ci-

skajqcy naokoio dnieine kule, zostaje przysypany tonq blaiego pu-
chu. ChtopakI cleazq si^ jak dzieci. No i nIe zapominaj o pdtdebilu,

ktdremu i^zyk przymarzt do stupa! Czy Ty nie masz
gdzied schowanego kostiumu superbohatera?
Mo2e przynajmniej harcerski mundurek?! W Rio

IS na zaimponowanie lokalnym cwanlakom -
I

. modesz uderzyd na przedmiedcia. Hu-hu-hu! Tu da
' sig poszaled! Od grindowanla decha az skwier-

czy. A co powlesz na drewniany szkielet budynku,
stawiany przez robotnlkdw? Tyfko uwaiaj

kiego pana iniynieral Trzeba przyznad, 2e desl-

gnerzy poszaleli ostro! A p62nie| - jest Ju2 tylko

lepiej! WIelkie iotnisko, Los Angeles z rsdlowo-

zami dmigajqcyml po ulicach, odwietlone neona-

ml Tokio, gdzie od niechcenia walnlesz rundkp
"do gory nogami" (charakterystyczna pftia), czy

wreszcle cudownie zaprojektowany, ukryty pa-

saierski llnlowlec. Nic, tylko sig zawyd ze

niczym rosomak deszczowq porq.



Odpowiednia pr^dkosc, szybka kombinacja
na padzie, skok, rampa, rurka i basenik, a

aotem pisz^ w porannej prasie, ze UFO przeii
leciatp przez wioskf ... To jest wta^nie nowy
THPS! Dobrze rozbujanego zawodnika nic
hfeijest tu w stanie powstrzymac! Oboj^tnie

jakiego koloru pad Iciskasz w dToniB

[>i
zwykie bogat^ architakturq Los Angeles - nie doi6, te jest tu naprawdq
kilkadzleslql mocno oblo2onych polygonami budynkdw, to Jeszcze prze-

criodnle reagujq na Twoje poczynania, naziemna kolejks imiga po ezynach,
poDcja goni jakichS popapraiScdw. a w6z atraiacki tylko czeka, ieby walnad na
nlm grind. Oj, PS2 ma co liczyd!

System wikdw pozosfat bez zmian. Mamy wlqe tysiqce moiliwoiei chwycenia
dechy v loeie (graby), zrobienia ilizgu na jakieji rurce (grindy), pojechania na
dwbefi koNcach (manuals), tudzIeZ walniqcia odpowledniego filoa czv aoina. To

tak, dia peine] jasnoicll Nowoiclq

f
Ibst natomlast przedlu2anie com-

I bosbw przez revert wykonany na
rampie. Ot6i wyobrei soble aytu*
acjq, w ktdrej wybljasz siq wysoko
z rzeczonej rampy, czeszeaz taki
trik, ie nast^pnego dnia w poran-
ne| praaie ukazuje siq wzmianka o
UPO wiru)qcym w powietrzu, po
czym spadaez w ddl... I w tym mo-
mencle przychodzl czaa na wspo-
mnlany trIk Iqdowanla. Otdi, kledy
tylko dotkniesz dechq podloia, na>
tychmiast kleplesz R2, by Tw6j za-

Generolnle THPS3 no obu konsoloch stanewi niezwykic rajcownq poiytjf. Oczywiscie grolika
z PSX'o nie ma co siy nawel rownac z tq dio PS2, ale fakt faklem, i« engine slara siq

wyciqgnqt i obu konsal, lie moze... thotinz nie wiem tzy PSX nie ohniiyi niece poziomu.
Niemniei kweslia snmych zadoii, ktore Irzeba wykonoc w kolejnych lokacjoch, zdecydowanie
lepiej wypnda na Czekoladce (jakby ktos nie wiedzial - roiniq siy w «bu wersjacb!). Wersja
PS2 wyglqdo piqknie, posiada niece innq koloryslykf I wipknq ilosc obiektow (przechod-
nidw reogujqcych no Twoje pociynonlo, ruch uliczny, czy innydi skejteriw smrgajqcych po
rampach, a zrozumiesz znaczenie lerminu 'gra nowej generecjl'. )

wodnik wainqt reveit'a (przednie k6tka dechy blokuje o zl.

mif, tyt lekko unoal I ciqgnie go tak, aby zakredlll pblokrqg,
zaliczejqc 160 atopni). Dziqkl temu zabiegowi, moiesz z r

~

py wyprowadzid combosa, tudziei przediuiyd wladnie ti

jqcego... Najleplaj nadaje sif do tego manual, ktdry trz
teraz szybko zatqczyi. Szacsunek za tak pokombinowan^
mega techniczny, model jazdyl

Wspomnlene zablegi nie mogly epowodowad nIc innefo,
jak tylko wywalenie gryvralnodcl w kosmos. Co ja m6wf$ -

w dWB kosmosyl Wyglqda to mnlej wiqcej tak; wlqczasz
dowolnq planszg, zaczynasz cod tarn diubad: mate skoKI)
krdtkie grindy, nieudane manuale. Powoli wszystko zaczy- „
na Cl jednak wychodzici, kombinacje eaihSSif klejq. Je- «L
den trik, drugi, trzeci, combos, bonus za odpowlednl trans- JH
fer, bonus za spektakularnodd akcji, bonus za niemal nie-
wykonalne poiqczenie odpowfednich elementbw otoczenia
(czyli tzw. gapsbw). Takle akcje potratiq cztowleka nabuzo-
wad ‘ niewaine jakiego pada trzyma w tapiel Co ciekawe,

P^kaj^ca autostrada, wal^ce sie tory
kolejki miejskiej, zaskoczeni prze-

chodnie - wfa^nie przy pomocy de*
skorolki spowodowafe^ trzesienie

ziemi w Los Angeles. PS2 daje czadu!



no grywolnosc widiiie|qcego tti

!go, zoktf(«nego, skejtnrskiego

kliinotu ulecifltobY gdzies w jinwietrie. Porki proiekluje sif

naprowdf przysippnie, z olbriymiq przy|emnosciq wizu<a|qc kole[ne

elemenly otozzenio, ie oi jpzyk som wyzhodzi cziowiekowi no

wierzch... Nie mowiqz juz o wymysloniii wlosnego, skcjterskiego

modloki (w wielkich spodnioch, pokrylego totuozami i z pirockq

czopkq no glowie!), czy zwyzzajnym zmienioniu wyglqdu

zawodnikow (moino nnwet wizucic im blizny i zodroponio!).

Wypodo dziko zowyd Bo nie mo jok np. w mroinej Konodzie

smigoc tyiko w krotkich spodenknch i okuloroch. To sip nozywo

hordcore!

I
'

' drugf Playak zostai obfiaroynny
wskainiklem baiansu podczas ro-

biania t2w. atandbw (frvtz’bw) tu2

.

' na krawfdzl rampy. ^rmoiaMm na
.'.1 ji, ’|Klynca“ tego patantu «la uiwiad-

czysz! To samo tyczy sif kilkuna-

alu aekwencjami upadku I juchy try-

ekajacej z noaa. PS2 pod tym wzglf<
dem rzadzl niesiychanie, zrosziq w
ogdie caia anlmacja zawodnikAw to

tuta] inistrzoatwo iwlata. Upadek na
"kulki" budzl wspAtczucle, ghe, ghel

W kohcu ktod w NEVERSOFT zm%-
drzat, chyba ostro wyrinal pa>a w

'[ jakii stup (iwita ml w gkowta tei

I

mydl, 2e mo2o po prostu podejrzai

. DAVE MIRRA F. BMX 2). bowiem na-

r, panaewany pnaz dobrza doOranit 1
cay Del).-t tyUwukoda, pAW oo nia moina o
^bu uiillim To dopiero muslalaby byd )ai^ a
pdM cs, tnaba bit poaltkowad pocMalonym akrtnaw^
Sizkoda. Caemagt powiaclziad? Skajtaraka tsila

rozstaje lia-adaABls za-ataf% piatfermt-.. i robi to w do-

brym stylut Jednoczebnia wtovcza na nowt drofifi w bla*

sku taiarworkow. budzac nebwyt I wH>nR|a fcoMooych
pianl— BytbyA naprawdt niaiia pogittyi nta axo*

rzystat z tak wyAmienIcie nariwnjtcaj alf oka^ Nla m6-
wif 0 cyckach - Idi grad, bvanlal PeniamI zajmt alt ja,

ghe, ghe!G

prawdt mocno urozmaicono zadania, jakie

pojawl^ sit na Twojei drodze. NIestety, zndw
tyczy sit to gtAwnie CzekoladkI. Port dia

Szaraka oferuje bowiem tradycyjne zbiera'

nie llterek, rozbijenie jaklchb oblektAw, tu-

dziet czeaanie okredlonych trlkdw. Tymcza-
sem na PS2 cyrk jest nieziyi Mamy wi^c
ostawlona ju2 moiliwoic wywotania trzg-

slenia ziemi w L.A (trzeba trocht pogrindo-

waA po trakcjl kolejowej, zallczajqc

ralgiczne punkty), kledy wszystko sit

otwierajtc przed Graczem zupelnie
mo2liwodcl czesania trIkAwI Trzeba pomoc
gllnlarzom w zablokowaniu uciekajtcego
bandzioral Na lotnisku dostarczyd kolesio-

wi bilet na samolot, zat postpnemu panu z

domku na przedmleAciach przywieid sie-

klerf, CO by wyrtbat soble wejicle do cha-

lupy! Ale I tak nic nie przebije misji ns
ku (ukryta lokacja), gdzie musisz zaimpo*
nowa6 sledmiu babkom, co by z wraienia
dostaty okresul Ucz sit vvltc stary trikAw,

Nowy THPS wyciska z konsoll wszystko,
CO w chwill obecne] mo2na z niej wyclsns6.

I tyczy sit to obu maszynek SONYI A 2e w
przypadku PSX’a jest to 95% jego catkowi-

tych moillwoAci, zaA dIa PS2 powiedzmy
45%, to jui: Inna sprawa... W kaZdym razie

kllmat TONY HAWK'S PRO SKATER 3 ma
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A TBVa CHALLENGE TRASV
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I

woSmk - OS'

Pozylywnyrr ospekten GTC AFRICA jest faki, iz Irasy przebiegajq zotowno przez iriasta, jok i wiochy, no nowierzchriiGth osfoitowyth

szulrowyfh, d zochodzie sloAm I w poludnie... A tak calkowide przy okaiji - czy kazdy z Was zczojc, ze w Alryte tez irajq sizieg.

kwestii rscerdw tratujqcych o rajdacti I
mam AclAle okreilona wymagania: I
pragn? ttoiwladczyc sugestywnago I
modelu jazdy. udziwnionycti tras, jak I
najbardzlej tsctinicznych, z nacisklem I
na gbrskie s«r|>entyny;). pleklelnie I

mocnycti i groZnte wyjqcych fur. pllota i defektbw...

.

Tyto kv telegraficznym akrbcle. Po tirmle RAGI
zoMfsk^dia^d-z WILD WILD RACING, me spo |
(tdaw^m sif zatenn. ii zaskoczy mr
pozylyjsiulB. fundupqc diugie godzlny spifdzorw w I

I. kabinach maszyn WRC, 4. mord^ kontrolowan^ I
z Tnpmrtmtyi wvvli'ni* )ednak promyk nadziei...

Caa stanowi -•'"'-iihtt krajoznawczq po Atryce. I

Przyjdzie Cl zatem podrbZowab po tsk egzo^cz-

1

nych zakqtkach kontynentu afrykadskiego. jak I
Laaetho. Zimbabwe. Zambia. Tanzania, Kenia, Etio-

1

pla, Libla^aroko. Nigeria czy Egipt (lACznle 19 I
OS-6w, pny czym naleiy wyratnie zaznaczyc, i» I
wi^kszobb-E nich nie ma duszy. jedynie niektbre I
priesi^nift* 94 kilmatem. ze wspomn^ o Kongo I
(dzfkftflzungEa). Ctiob z zafo^enla traey pneeblegaji I
pntez dziewieee tereny. stepy I wiochy, ew. wkxi^ I
przez gbrskie szlaki skute lodem. przygniatane I
pokrywQ bniein^ (Tanzania), niellczne zahaczajq I
rowniei o mlaatar-Maroko i Cape Town 2 . O ile I
Maroko oferu|e awi) ntepowtarzalny. kamerainy I
naalrdj (latarnie...), tak CT2 przypomlna 2dziebko I
Ridge City... W kwestil OSnbw naleiy tak2e odnoto-

1

wab^ H^raZnie podzielone zostafy na czysto teclv I
niczne orauzybkie, wymagajAce nic ponad k
doskonal^ znafomobb (brak pilot»t ozfiMzen>..wa I
bhM daje rbwiilei zrbinlcowana nawlerzchnia I
(od^iqchu, przez azutr. po asfail). RAGE nie popi-

1

aato w temacle samochodbw. WykupionojwJ
prewli ttMacje-ne imprez^-i-Escorta (Cosworth),1
ofkoz b«z klerowcbw fabrycznych. lecz zastana- r
Ktia obecnobb w grze-Porda Cougara, a przede I
wazystkim PoaMrobw: Grand Am i Firebird. Model I
iaidy zestaf ksidaetnle.iipreszczony. Moc pofwo-

1

rbw iaatjiieMqtmmfali;^ a co za tym idzie - nie ma f
tnowy o netirahlanlu mo^ brakbw w technice. Dra2-

1

ni pokonywanie zakr^thw na h. r^cznym - z niena- f

turainq lekkobciq. na domlar ziego spaprane zo-

1

staty kolizie - przeciwnicy czy to lekko szturchani, I
czy tez taranowani z Impetem, nIc sobie z tego nie I
robiq. Aha. aby wygrab, trza stosowab technikb I
"tysi^cB i jednego odbib"...

^ GTC AFRICA jest tworem nijaklm, nie smakuje jak gra rajdowa, a pizy tym wszystkim I
zostata uraczona kie^kb <^raw^ (to ma bye PS2? Raezej podrasowany PSXI). I

Kiepskie trasy (ws^stkle Sb krbtkie, zap^lone), kiika fur na krzyi (w I
‘

' Ti.in. Firebird - zaiste Interesujqce) i model jazdy wzorowany I
na tymz serii V-RALLY, do pi^ mu jednak nie dosi^j^y, f

Oj, szutry w GTS zjadajq GTC AFRICA na bnladsnko, I
poczekaj zatem na nadchodzqcego klllera, jakim I



LOTUS
zifki llcenejl,

w grze miaty

si$ znaleid

Zabawa zostala podzielona na

2 podstawowetryby: Champion-
Challenge

szy • standard: wybleraj^c (ur^

z przeciw- |H|^^H^^B|HH^E|9^3H[H^^Sh^^B[HH
nlkaml. Co ciekawe, "kategorie" MlflMB!^^^BiiB^^^^Oili^^^BiBi^^^B!^^^EEM
oznacza w tym przypadku po<

dziat na okresy historyczne: od yB|HBB^^H^^H|^^H^HH^^BHH||[|HH^2

Turbo Esprit, po nowoczesne
wyjadacze (m.in. Exige '99), bryki klasy Le Mans, na zabydcowych bolidach FI kohczqc (m.in. Type 18

'60; stajnia Lotusa od dawna nie bierze udziatu w szrankach FI); tqcznie 38 pojazddw. Trasy wiod^
zarowno ulicami miast - np. Londynu (wzorowane na tych z METROPOLISa; male porywaj^ce), jak i

obejmuj^ profesjonalne obiekty, ie wspomng cho6by o znajduj^cym sig w Hethel torze testowym
Lotusa (PrryAm TT), czy nascarowym "owalu" Yuma Country Speedway (w sumie 18 tordw).

Jazda jest nieco frustrujqca, a to za spraw^ 2le wywai:onych proporcjl pomi^y arcade a symulacj^. Poczqtkowo moiesz odnie96 wraienie, 2e

siada dynamika, na szcz^Scle w miarg postgpdw zmlenisz zdanie (do 5. RIDGE'a wcl^2 daleko). Nad bezpteczehstwem czuwajq systemy TC,

popularny ABS oraz AS, lecz, co oczywiste, nle chronlq od zniszczeh majqcych znaczqcy wptyw na zachowanie sig pojazdbw. Sporq rolg odgrywa

wprawne operowanie hamulcem rgcznym, a co za tym idzie - efektowne popisy z tzw. po^lizgami kontrolowanymi, ktbrym towarzyszy miarowe

bujanie si^ nadwozia. VIRGIN nle wziglo jednak pod uwagg, Iz Super Seven '60 dr^cy gumg I wiclekajqcy sig na rfcznym wygl^a gtupio. Z czasem
mieriq z grubsza dume kolizje ("magneesy o przeciwnych

blegunach"). To, co w grze najlepsze, to tryb Challenge -

musisz weh zaliczab zadania:). Niektdre czerplq z klasyki

- np. misja na mogll^ plerwszego TEST DRIVE'a (C64:).

Zagrasz takie m.in. w samochodowq odmiang "galy" (rzu-

ty karneill), zahaezysz o nielegatne wyscigl, off-roadowy

tor, czy tez wcielisz sif w kaskadera fllmowego, aby wziqp

udziat w kr^ceniu reklamy opon (iyweem "Mistrz Kierow-

3 Oprawa...? Zaledwie podwyiszona rozdzielczodd, przybita

kolorystyka, bardzo przecigtnie wykonane fury I maio szcze-

jfl gdlowe otoczenie... Generalnie: bardzo pecetowo, czyll nle

imponujqco, momentami wrgcz slabo. Zdrowo krfcq nle-

ktdre kawatki muzyezne, Replaye z kamer zerini^tych z

MOTO GP, zawodzq z kolel odgiosy pracujqcych sllnikbw

i brak styszalnych efektdw pracujqcego zawieszenia.

Racer 6w nle niesie ze sobq niczego, o czym mdgibym
wyrazii sl^ w superlatywach. Paradoksalnie, tryb Chal-

lenge wciqgngi mnle konkretnle. Trwalo to jednak nle diu-

MOJETRZY GROSZE

Szczypta GTS, chochelka METROPOLISa, napar-
stek wywaru z TOKYO XTREME RACERj wszyst-
ko przyprawione F1, DRIVERem i - obowi^zkowo!
- dziurawa, smierdzaca fuzekla mtodszego brata...

Czary-mary! No i jest LOTUS CHALLENGE... 47

Pita
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Smietni

ii{,a«p™funll.»izblokury|.obit.ri«>tdobilkt,dDg

figbtaciystnelaninp.Wgrys|Mrt[Me moziw newel grni w
ieikeiJniiyn«.»l.iebyer|l.gnndvaAGnioyl0.i«»ds...

liyl.»ilileii»iliwilAieit-l.wiolds|Kiab!»niniipy«i

tek«e,oi»i,,i»,!ti,g,,,Si«i;rnz-bnkon«le||»inlrnpeiii

Mie.l|eaa.lnil..h|1nieiprfninignn«,bigsk.l,:dwa-

Kwel idi b(dg in spehiog » Pnko ieani. d^p nin beJile In

pppiibinip rpiiydip Ikpay!). Zimrlen Ip pp pipslp kip
ipm.^ i pPlPPli., klfa nip#, payUpyi nw d. idpi

muhiplayerowego RPG, Ech, polej winiaeza i jedziemy...

Zoaniimy o lego, to \ai rostdo w powyfe«i kwesHi dokonooe.

Z ostofnkh dekowostek no pewno TAlfS OF DESTINY 112-

bardzo Injny syslem wiki. Mozna Irzokot w kilka osob!

PpJpbpe miwqzppie - dmi bpidiiel nynilljMie mpglSm,

•zzpinipi HMkW zhpzkiiby »LEGi«DOFllAIIAizy.k«p

ppdpkpi^BljBE!BUDE.Jiillpnip,,*|Ji»ektpkdp

przpdp,ple...klpz»pskpizyilptz»|p|iiipmzdlpz!z(czpi!

Nievri^. Dkia^? Ho,lrpdi»[eslziMkiKpeilnprpdngiy,w

piidpU. by.s, r* Inkipi nm'pnelki. Ip Ipi.,' pplppl, pl. ,»
np ipfq grp, Zpby pipeg pp™ bylp pkreilic niinnepi giy dip

d«tt Gipziy, miiei pp pleieme cp! wqzel. Np pezykhd hbidg,

nsst^pnej str.

SPOKT3

CO DWOCH DEBILt TO NIE JEDEN

(Dijackle rozmirilania o 2 graczach w RPGJ

1 Czytez pewnie ten tylul powoli: "debilT' - o, to toki^

I

stylo lhk)da-mysli5LpiiadM^ecb,tenstflryzuI

p... aytosz i czytosz... i dothodzisz do,.

wRPG".,.Okurwn,ocochodB?!!-

HHS
I
^'o2grocz«hwRPG"...OI

zodo^^Wezopewnep)^

I

z tego, skoro nie nioslo to zo sofaq zodnyth dodolkowydi

atrokqi i rozwiqzan.,. "Enpece" rayli proktycaiie to sonto

niezaleznie od tego, ktdry z boboterw z nimi godol. To przeciez

^zsensu,Azol»ade,iokn»g}Dbybycieste4iBywiakiei^
’

rwipie(ocywK.emomnomyslitakgwgra)id^^^

IxJBterwpnepytuiemybywIcwoiokies

JedflflzpostocitonioTadziewaynkfl-

I

wszyscykyqnanlqloskginBclitqieinic

powiedzie<.OrugiGr<Kzsteruievmlkiin
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si? w tokiej rozgtywte. A jok by to miolo

wyglqdof?

P
OZW0I9 sobie btyskotliwie
(na mfar^ prof. Kuppelwe-
Isera;) zauwaiyd, 12 od
czasdw POLE POSITION
zmienllo sl^ wiele, htehfel W
owaj doble, gdy NAMCO
uraczyto nas zwariowanym,

arcade'owym racerem FI, nikt rrawet nie
marzyt 0 30 , petnej, aktualnej llcencjf FIA,
doskonatym modelu jazdy, wizualizacjl
uszkodzeh I wzorowym odzwierciedlenlu
fizykf, 2e nie wspomnf o znakomitym,
przestrzennym diwi^ku i panoramicznych
odbiornikach TV. Zapewne zdqiyiei ju2
zerkn^6 na "ocenlaczk^", tym samym
zczajajqc werdykt, totei postaram 3I9
przekonad Cl? w tym krdtkim tekAcie, 12

nowa pozyeja traktujqca 0 wyicigach FI,
spod Igty ELECTRONIC ARTS, w petnl na
takowq zastuguje.

Od czasdw PSX'owych FI ’97
i FI

RACING CHAMPIONSHIP 2adna "formuta"
tak mnie nie rajeowafa, C62 stol za tym
fenomenem? Ano zaanga2owanle ekipy
EA SPORTS, w efekcle czego powatato
mate arcydzielo. Okreilenie owe
charakteryzu|e bowiem wiele ezynnikdw
skladajqcych ai? na ostateezny feeling
wynlkajqcy z zabawy... Model jazdy -

poezja, czysta symulacja z uwzgl?dnie-
niem takicti szczeg6t6w, Jak chodby
poziom pallwa chlupocz?cego w baku
(mo2na rdwnle2 wybrad tryb arcade’owy,
mimo wszyatko daj?cy ogromn? satysfak-
cjf). Co wl?eej, Jeili z silnikiem obcho-
dzlsz si? — niezbyt pobta2llwle,

najplerw

odmawla
postu-

szertstwB, za6 jeSIf nie sobie z tego nie
robisz - ataje w plomleniach. Nie mo2na nie
wapomnled 0 zmlennych warunkach
pogodowych I znaezeniu doboru open: o lie

w przypadku lejqcego Jak z cebra deszczu
wariant "jazda w strugach na oponach typu
Wet" nie stanowi 2adnego rebusu, tak
przysttipienie do wyicigu ze Awladomo^clq
dynamicznej zmlany aury atwarza wyzwanle
(wl?eej deszczu czy wi?cej siohea?).
Sztuczna Intellgencja • bardzo zadowalaj?ca;
kierowey nie tylko staraj? si? unikad za
wszelk? cen? kolizjl, ale I za2arcle waicz?
miedzy sob?, niezym glodne Iwy. JeAll

3^



M SCHUMACHER

Widok FPP jest klimolyeznydo bolu. . Potiutie prjdkosti jesztze nigdy nie zoslatolak oddmiew FI, ekran drjqty niezyni HIVws

"miilum-deliriufr', kierowco zrwjqcy z szybki helmu kalejne worhtwy folii, Feb odskakujqcy no wszystkie slrony doskonale

odwzorowotui "kottsoleta", przyaalni! luslerka lip... UFFII! Lubtsz le klimoty - no to no co czekasz...?!

rozpychasz si? lokclami (po wylqczenlu "flag", htehfel), zostajesz sItQ rzeczy pozbawiony
czy to kola, czy let spo|lera/6w, co w druglin przypadku wl?le si? z utratq szansy walkl o

satysfakcjonujac? lokat?, a I musowq wlzyt^ w pit-stople (swoj? drog?, anlmacja ludzl z

obsFugi boksu powala na gleb?, deklasuje wspanlaly odpowlednik w LE MANS 24 FI.).

LIcencja obejrriLj|e 17 autentycznycFi tordw (ech, m.ln. kochany SF>A • zmora kisrowcbw...),

wszystkie liczace si? stajnie I klerowcdw [od benlaminka Garnery po outsiders De La Rosa
("Kto dzia wypadnie z trasy jako plerwszy? Hm, czytby De La

Rosa...?" Htehfel)]. ByFbym zapomniat - przed rozpocz?clem
wiaaciwej zabawy trza ukortczyd szereg mls|l treningowyeh,

notabene bardzo rajcujqcych.

. Plawlqc si? w morzu wesichnieik, superlatyw nIe moina
zapotnnieib o wykonanlu FI 2001. WIdad wyra2nle, 2e gra

byta tworzona z myai? o pisanej rdwnolsgie wersji peceto-

wej. Nlby wszystko (adnie-pi?knle, ale kunszt wykonanla
obiektdw skladajgcych si? na otoczenie pozostawla sporo do
iyczenla (bolldy - OK.). To aamo tyczy si? framerate'u I

rozdzlelczoad. Gra nie hula na engine'le "zdolnym przenosid

g6ry", aie owe ci?cia mlaty na celu osi?gnl?cie efektu

poczucia p?du. I udalo si? to koderom OO-SKO-NA-LE.
Wraienie pot?gu)e jedna z kamer: osadzona nad kaakletn

klerowcy, co w poiaczenlu z dr2?cym ekranetn, pracq clafem

drivers I zrywanlem przezetS kllkunastu warstw folll z szybki

kasku powoduje rozdziawianle paszczy. Do tego dorzud
- wprost rewelacyjnie zeamplowane odgtosy pllowanycFt

sllnlkdw (muza - pl???kna • tytko w menu), komentarze z

boksu (radio) I efekty specjalne - np. grzmoty towarzyszqce

Nowa propozycja EA, pomimo swej wtdrnoaci i nlewleie

ponad arednlego wykonanla, zostaia dopaslona merytorycz-

nie na maksa. Bezapelacyjnie s? to najiepsze wydcigl F1 na
PS2ID

Hamowanie od
1 60 do zera km/h
w przeci^gu 2
sekund, przeci^ze-
nia warto^ci 5G,
zarzynanie silni-

k6w, rozwijanie
pr^dko^ci, o ja-

kich mozesz po-
marzyc katujac
swojego "mam-
cha*^, kosmiczne
technologie i

kierowcy-cyborgi -

witaj w swiecie F1!

Smietnik
ocekiwanym przez samyth Graoy) bytoby umieszoenie

dwdikibohDterw(Kiidnymekranie,Wtympr2yp^^^

kaida z kdeinyth lakacji gry powin™ l?tnk zyclem, lak by
|

kaidy z Grocry z kirns jMrozmawkit czy wyicono^

iakqs czynnoSt Bye moza n» ghipkn posunigtiecn byFaby

lez pr^ gry no Split Streenie.,. No pre^lod po maple

swkitD chodzi t)dko |eden Grotz, ole |uz w poszoe^nych

lokociachieslopciDpodziokiskrDnuitkatzedzioJfls

wiDsnq rpk?. Dio mnie ezod!!! To nnwt byJby loki elemeni

rywoliZDcii; kto szybeiei znfl|dzie iokls pizedmiot lub spolko

okreslonq postoc waznq dlo cozvmiu gry! Tok skorrslruowr-

ny erpeg nobrolby ceth blizsiych prowdziwym grom

fobulornym poniewn Groce 'no zyv«' mogliby streszczai

sobie to, cego dowiedziet si? kb podo|^i. Mozru by tei

sprobowoc vtprowodzK potent troch? no modi? Active lime

Eventow z FF9 - c^i fobitta skocze mtgdzy Gracomi, kidrzy

pozvmlaFoby no rozdzielertie beboterdw jesli tego viymogo

opowiesF.

Drugim, bye moze nowel prosiszym worionlem bytby UNK

kobd (dwD televiizory). Wtedy ai4q opowiesc Irzebo by

trocb? pc»nod^owa(. Bohoterowie gry biorqc udziol w

oddzielnych przygodoch swoimi dzidonkmii protnodziliby

opowiesf do wsp^nego ceki. Oeywikie kh dcogi wwielu

miejscoch ktzyiowiilyby siq, a w zoleznoki od kh

wzoiernnych stosunkdw zmienioHiy si? rozvnj wydarzaii

Provrda, ie proste? To vdokiwle dviie gry w {^nei. Tcebo

jedruk podkre^c wazny monkoment tokiogo rozwiqzonio:
j

synchronkziwx cosu. iWi^ - jeden z Groezy moze by(

sprytny i bystry, drug! zo( moze rulezo( do povrszechne

znonej gnipy wiejskich glupkdw, a co zo tym idzie - zoliczoc

swo|q przygod? rki rozy dhizej. Jok vri?c drogi idi

bohoterdw imjq si? spolkoc w pewnym konkrelnym

miejsor, skoro kozdy z nkh mo inne tempo? Hie potrzde lak
|

no mnie:) • [o nie wiem, |ok rozwiqzo( tert problem.

Jokiego byimy wy{kia nie wybroli, jedno pozosloje pewne:

RPG no dwdeh Groezy wymogo spehiienlD jeszee ;ednego

nieodzowiegD wnrunku...d^ Graezy! Dwdeh

doiwiadcDnych Groezy. Tokkh, ktdr^ wiedzq co lo

vitspoTpraeo i konstnrktywne dzIoFcmie. W ogdie, erpeg

mulMayererwy nobrolby eneh gry logkznej. Wymagaiqce|

jok najbardziei efektywiei i skupionej rozgrywki.

Umiej^nego podzideniD zodoi) I wykorzyslonlo

predyspozyq! poszcegdlnyeh bohoterdw. Ale to pceciez

tylko by zwiqkszalo micownosc i wyzwonie.

(!zekomwi?ctakiczekamTupazyci?tegatypu...idoaekad
|

si? rile rnog?. Hiestety, wdobie Internets, pornysl stworzeniotokid

gryprrtwdopodobnieszktgrrali-bopocasiiwysilacitworzyfcod

ciekawgo.Aszkixia,bowprt?iradz)labytDspwouroznwkww(lo

niecosko5lni(degaswitrfkQkonsok)wythRI^,kl^

schematyezncFcpcrwoli steqesi? nopretwd? nie do zniesienln. No,

pozyjemy, zoboezymy... Pdki co, id? si? norqbac wsamotrwici...

WrszezdrowieiD

Pita



Cek to konsola, k
czym pustynta Gc
jest arcade'owa VI

ty oferowane prze

Mo2e zatem, tak

"cod" wartego uw
licencfa pozwolila
nalnych nazwiskj i

dowe (Polaki brek;

pejskich: angielsk
pahskq, a tak2e v
moina mlec tei za

90 MINUTES rozg
stwa (Europa I sw
Gorzej, kledy chio
Heh, Cwirek vvydui

zatem krdtko - ien;

animka rwle miejsc

re pilkarzykdw wy<
nym studiu devek
rozgrywka... Huh!

I

latalnesterowanie'

ty. Padaka. W zas

"Pllka jest okrqgla, a bramki dwle" - jak zwyki
mawlac wielki Kaziu. Staruszek j'ednak nie wspo-
mnial, ie o lie bramki sq zawsze takle same, tak
z pilkami bywa jui rdtnie - zwtaszcza w aspekcie
nas najbardzie] interesuji)cym. W dodatku Oe-

MptpGP
zapowledzi NAMCO jasno wynl-
kalo, ii wraz z sequelem MOTO

I^GP nie szykufe nic ponad... sequ-
^J|el. Zanur^lem si^ zatem po raz

wtory w swiat "Scigaczy", co by
raport zloiyc na Twe race szcze-
gWowy... Opr6cz torbw z “jedyn-

IIW {Suzuka, Paul Hlcard, Jerez. Donington,
JjMotegi). dodatkowo przyjdzie Cl si^ dciga£ na

;naat9pujqcych obiektach; Le Mans, Uugello.
V ICatalunya, Aasan. Sachsenring. tqcznie gra

I
.oferuje zatem 10 torPw. Malo to czy duZo - oceb

.. Jesli chodzi o model jazdy, ganeralnie
Ijnie ulegl zmianie: "symulacja o lekkim zabar-
I iwlenlu arcade’owym" (holizje) - w praniu spraw-
I !dza si? wyimienicie. Nale2y jednak podkre-
I jdlic. ii jeszcze bardziej daje si? we znaki usiizg
I tyinego kola (podczas wychodzenia z zakr?tdw

I
|i ostr^o hamowania), poza tym mo2na wyczuO

I (doslownia;) wi?ksz? sktonnodd maszyn do bll-

Ijskich kontaktdw z traw? po ewentualnym wje-

I I

chaniu nah pochylon? maszyn?. To kosmetycz-
e zmlany, do ktbrycti zalfczyb moina rbwniei

I klimatycznego motj^ kontrolowanego unosze-

nia przedniego kola (zapo2ycze-
'

nie z PSX’owej seril MOTO RA-
CER, tu zaaranZowane nazbyt
arcade'owo). NajwaZnIejsz? in- !

nowacj? stanowi Jednak zalm-
plementowanie zmiennych wa-
runkow atmosferycznych. Moie

,

toza duio powiedziane, bowiem
;

owa "zmiennodb" oleruje jedy-
'

nie dwa warianty: pl?kna pogo-
|

da i deszczowa. Nie. deszcz nie
'

zacina, iaby nie padaj? z nieba. .

ni tei blyskawice nie r?bl? w pa-
rasole kibicow... Ot, anglelska
aura: tor wije si? we mgle (Re-
playe s? boooskle, maks tele- I

wizyjnel), a nawierzchnia jest
'

skqpana w “opadbwce". Takie warunki to spore wy-
zwanie nawet dia najwi?kszych hardcore'owcbw. Nie
mniejsze wyzwanle stanowi bonusowy tryb Legends -

stajesz w szrankl ze dmietank? motocykiow?, a i znany
z "jedynki" Challenge.

MOTO GP2 to iadna rewelacja - w dobie GT3 nie zaska-
kuje gratlk?, a I rajcownodb nieco zawodzi (nie tyle
zawodzi, co nie dorbwnuje konkurencyjnym tytutom).
C6i, w bie2?cym miesigcu pozwolitem si? poniedb PI

'

2001 i Tobie dobrze radz?: uczyh to samo. Bo MOTO
• sequel bez polotu, jakich NAMCO wydawab nie powtnno. Mate to jednak zto, gdy4 WTC

tez nie powinno bylo run?6...i:

Pita



dy PS2 wkroczyta butnym krokiem pod nasze strzechy, ANGEL STUDIOS zablysn^lo na nieble niczym Syriusz. Za sprawql
I potraktowania procesorbw Czamuli z naleiytym szacunktem, ta odplaciia si^ z nawl^zkq: wielu debilkdw mojego pokroju zako-

1

chalo sl^ w SMUGGLER'S RUN. Co mnie onegdaj w owej pozycji urzekto, to ogromne przestrzenie, a co za tym poszio • swoboda I
N poczynaniach, nie wspomng o super zadziornych gliniarzach wielbi^cych swoj^ prac$ ponad wszystko.

I

ROCKSTAR ztapato wlatr w 2agle - 1 sequel powstal |ak sl^ patrzy. Jako 2e dw wydawca nalety do grona ambitnycb, postarai sl^ wprowadzid I
zdrows innowacje. Co najwaifliejsze, to zaimplementowanie wielu zr62nlcowanych pojazddw; od quada, przaz buggy, Jeepa, trucka, a na wozie |
pancernym kobczqc (Iqcz-

ie 8 typdw). Wprowadza to

0 zabawy mity posmak,
bowlem ka2dy z pojazddw
posiada dodatkowo atak
specjalny (whoa!): karabiny,

mlny, super-turbo... Jest nle-

ile! Wszystkie wynalazki
majq za zadanie utatwiad (I

przedlu2ad:) Zycle w star-

ciach z "palami", bowlem
zardwno owa rasa, jak i ko-

lesie z konkurencyjnych
grup otrzymaii spory za-

strzyk SI (spychanie, za-

je2d2anle, kleszcze ltd.!). Co
cieazy, to iakt, 12 akcja w H
il2li w pierwowzorze, co In plus nie wychodzl jedynie w przypadku zasladania
a klerownicq cholernie azybkiego quada, ktdry fruwa niczym sucha dcierka,

a I na terenach podmoklych
cyrki strol nie z te) ziem'

Gra zostala podzielona na
36 misjl. Te niczym nadzwy-
czajnym Cif nie zaskoczq
(konkurencje analogiczne do tych z SR, czyli mlodzle2owe); warunki w jakich b^dziesz je

wykonywad - owszem (aura od stoneczne] po burz^ z zabami:). Oprdcz tego, zdarza)q sl$

nocne misje. w trakcie wykonywania ktdrych wypada korzystad z dobrodziejstwa noktowizo-
ra. Bylbym zapomniat: co powlesz na liczne mlny czajqce si^ tu2 pod podtodem, a nawet
eksplodujqce fury (konkretna klepa z boku, gdy ten stol np. pod dclanq;)...? To nie konlec

usprawniert, bowlem warstwa wizualna rdwniei zostala wyraznie dopalona wzgl^em "jedyn-

ki". Tekstury prezentujq znacznie wydszy pozlom, wl^ksza liczba plerddi porasta (III) ogrom-
ne (!!!) polacle terenu (zarodia, drzewa, pole uprawne...), doslrze2esz wifcej zabudowad,
pojazddw cywilnych, na niebie kolujqce samoloty, a i fury posMadano z zadowalajqcej tioM
polygondw (detale + odpadajqce elementy karoserli). Hm, choc myszkujqc w Czs-

j

czeni nie latwo dostrzec

m Gum"
HOSTILE

iie Ci^ na

zmiany, tak wielnamska
d2ungla rozwtewa wszelkle
nlejasnodci... D2wlgk -

Kle techno przygrywa cal;

klem mllo, jednak blednie
brzmiqce efekty towarzyszq-
ce wybuchom bomb I

ostrzalu karabinowego zani-

2ajq ogdinq oceng w tej ka-

Jedll z pierwszym "Szmu-
glerem Gum" spqdziles
sporo mitych chwii, HOSTI-

LE TERRITORY z pewnosciq zassle Clq na dobrych
kilka godzin. I w tym tkwi szkopul: grq lyknqiem w
przeciqgu przedlu2onego wieczoru

la multlplayerowe zabawy (w wiek-



udziska, coi niesamowitegol
Zablerajqc sl^ za szarpanie w
AIRBLADE'a, trudno byfo unlk-

nqii oczywistego pordwnania z
poprzednim dziecktem CRITE-
RION STUDIOS - dobrze znanym

I
posladaczom DeCekbw I plecbw - TRICKSTY-

I LE. Gra owa klasyfikowata sl$ jako mocno
I oryglnalny "racerek", w ktdrym za ^rodek
I transportu sluiyia antygrawltacyjna, pomy-
I kaj^ea nad zlemla "decha". Autorzy, ptzy oka-

1 zji swojej najnowsze) produkcjl od poczqbtu
I (tewali do zrozumlenla, 2e AIRBLADE jest tyl-

n, o odmtenrwj cha-

I Jest fabufa. Sam fakt zaimplementowania ta-

I kowej w grze polegajqcej wylqcznie (ganera-

I llzuj^) na czesaniu trikbw, da|e do myaienle.

I Oakara za scenailusz "chopakl" nte dostanq,

I ale tei... ambitna historyjka? ^mlechu warte.

I Wynalazca antygrawltacyjnych desek, ktdry-

I ml w AIRBLADE popylamy, zostal porwany. Ulat pecha (hmm?) - odkryi spo-
I s6b, dzl^kl ktbremu zdolnod6 wytwarzania nleskohczonych lloicl energil

I
wylqcznie przy u2yclu pola elektrycznego stala sl^ faktem. Przelomowe

I osl^gni^ie, ktbre jednak nie specjalnle spodobato slf pracodawcy - olbrzy-

I mia korporacja GCP, po jego vidro2eniu do powszechnego u2ytku, zniklaby
" z rynku. Meritum (cokolwlek to oznacza) lest takle, ie wcleiajac sle w nleia-

Po odpaleniu doslownie
zwalilo mnie z nbg - to2 to

trzeci "Tony" w industrial-

nych klimatacb! Plansze
niemal do ziudzenia przypo-

mlnai^ prawdziwe skate-

park!: mndstwo ramp, qua^
ter- 1 haH-pIpe'dw, podwyi-
ezert, murkbwl Mato tego •

elementy te sq tak znako-
mlcle rozmieszczone, 2e

kombinacjl oraz mo2liwoicl

na zaliczanie rdinych trans-

ferdw jest MEGASTVCZNIE
wiele. Zresztq eamo utoZe-

nie przyciskbw na padzie
wyrainie pokazuje, gdzie
programiad pisz^cy AIR-

BLADE szukall Inspiracji -

ustawienia a^ praktycznie

Identyczne, jak w serli

THPS ("graby" za pomoca
"kdika", "tr6|k^t" do grindo-

wania ltd.). Innymi stowy - fani HAWKa odnajda slf tu w dwie minu-
ty. A sam pomysi przerzucenia "na iywca" najlepszych eech de-
skorolkl ACTIVISION sprawdzit si^ tu w stu procentach.

Priorytetowy w^rbd trybbw zabawy, ktbrych w grze jest zresztq

multum (o czym za
chwila), stanowl do-
brze I

- CO nlezwykle

I LikwidowateS kiedy^ kolesibw, pomyk^^ na antygrawitacyj-
Inej desce? GrindowaleS po limuzynie? Spadales z wysoko-
I dci trzeciego pi^tra, zatrzymuj^c sle, p6t mjJi^ggd ziemi^?



kondygnacjach, czy raczej

odkrywanie sposobdw dotar-

cla do danego punktu - PO-
WER! Wszystko jest zgrab-
nie potqczone w jsdnq, wlel-

k4 catoib, a kaidy z wrzu-
conych poziomdw - ntepo-
wtarzainy.

Wracajqc do trybdw, na
uwag^ zasiugujQ zwiaszcza
potyczki wieloosobowe.
CRITERION zalmplemento-

ok widoc molyw proiKloni 5toneczoy<h prodmcncl gior poczgii wykorzystywnc nogmninnie, bo PS2 lodzi z tym sobie ckibrze

( olekl iesi kulasty. Przydotoby si? joioaK cos nowego, to juzwidzidHmy np w GT2.

alizowany "Story Mode". Sterujqo: Ethanem, wykonujesz
poszczegdine zadania na zasadzie kolejnych misjl. Te
ostatnie opierajq si^ gidwnie na "Ilkwidowaniu" coraz to

nowych przeclwnikdw, dotarclu w odgdrnie uatalone mlej-

sce, czy np. odszukaniu jaklejd postaci. BrzmI banalnie,

ale w prak^ce... hmmm... bywa rdinle. Raz, 2e przewai-
nle goni Cl$ czas, dwa - mapy pod wzgl^dem archltekto-

nlcznym sq niezwykie rozbudowane, co w konsekwencjl
_ wymaga doskonaiej

Ich znajomodcl. No,
wtadnie - mapy! Do-

stgpnych kllka

"mlast" wymiata
nleprzecl^tnle, za-

chwycajqc zardwno
spoaobem wykona-
nla, wIelkodctQ, jak

I kosmlcznyml po-

myataml twdrcbw
p^ k^tem rozloko-

wanla np. ramp
b^d^ porgczy, a tak-

ie duiym stopnlem
zapftlenia budyn-
kdw. Oostad sl^

moina w zasadzie
na ka2dy dach 1 wje-

chad w ka2dq lukg

(sekrety, bonusy), a
samo przemieszcza-

nie sjg po kolejnych

Id U
wrto HHka^Mtenteisr znanych z-gler o nie-

co Innym ci^terze gatunkowym *-ot, np.
bejar podobny do tego ze strzelanin FPP,
polagaUcy ne odraiBZieniu danego przed-

miotu (nte, nie chodzl o (lag? - tutaj jest

vMat^zka:) I utrzymanlu jej w jak najdiu2>

szym czasle przy «abie. Przeclwnlk ma
ofkoz za zadania jak najszybsze odbicie tej ostaM«(.
wygrywa Graez z wl^ksz^ liczbq "przechwytdw"; wscya

ko jeMTHFOzas. Sq jeszcze tradycyjne zabawy na nabl-

c<a najadfkazej iiczby punktdw, pomykanie na czas po ^
wyavcionq science ltd. Mowa caiy czas o zmaganiach ffiT?''
gdtaywejQcych sif na Spllcle, bo tylko w tej formie zaba-

wa z gatunku Multiplayer jest moi^iwa. No, nie do kodaa
- spacjalna opcja "Party" umoiliwia szarpanle...

odmiu Graezomi tak • wprawdzle nie jednoc;

ale w odgdrnie ustalonej kolejnoici, gdzie katdy r
wodnikdw ma dcidle okredlony czfis na wykonywatda
trikdw. Niezte, ale szybko sig nudzl I nie jea^^yce
polowie tak rajcujqce, jak zmaganla przy opc|tiia h
pod2ielonym ekranle.

'

-I
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Zabawf nieco psuje te2 kompletnie nie pasujqca do gry
muza. Ja wiem, 2e to nie Jest typowa gra z metkq: "skate-
boarding’’, jeno pozycja o mocr>o futurystycznych kiima-
tach. ale... Huh, moinentaml rockowe brzmienia w pomie-
szaniu z mocno udziwnlonymi, hip-hopowymi kawatkami -

o CO chodzi jakby? Samej gra? Klimaty TONY' ego, w potq-,
czeniu z industrialnym dwiatem, w^tkiem tabularnym i ru
porzqdnq opraw^ wideo sq po prostu wyj^tko-
wo... sympatyczne. Rzektbym nawet - ^jBm
’simpatyczne’’...D __

SHIVA

[GRYWALNOSC:

Itydzieiv
I
miesIac

A SWIETNE PLA^SZE

TflrBSTOHV

» DYNAMIKA

OCENY; SCIERA 6. MYSZAQ

System wykonywania trikuicbw nie ulegt znacz^cym zmia-
nom w porbwnaniu do TRtCKSTYLE - schemat jest bardzo I

podoboy, przy czym znacznie rozbudowano llobb dostgpnych I

combosbw. Pseudo manuale pozwalaj^ na rewelacyjne t^czenie
I danych trikbw, co w efekcie kortcowym oznacza tak kozackle ak-
I cje, 2e brak mi sl6w. Skumanie wszystkich niuansbw i p62nlejsze
I odpalenie 28-hit-combo... da|e rad?? Zabawa w poszukiwanie kom-

I
binacji coraz to wydajniejszych transferbw, to po skortczenlu trybu

I Story najwigksza radocha (Freestyle jest konkretny).

I
Wszystko cacy, tylko nie mog? pojqc jednej rzeczy - skoro najwi?k-

I 8Z8 wadq poprzedniczk! byta kieprawa, praktycznie zerowa dyna-
mika, diaczego developer nie poszedi w kierunku zmiany lego sta-

I nu rzeczy? AIRBLADE wyrainie, bardzo wyra2nie tutaj zawodzi.
I Brakuje tego ’’czegob"; jakiegob konkretnego kopa, co by pomykab

f
I szybciej, z wigkszym powerem. Wprawdzie jest opcja dopalaj^ca
I desk$, opisana auto-regeneruj^cym sig paskiem energii, ale - po-

wiedzmy sobie
|

szczerze - nie ma
wi^kszego wptywu
na dynamik^ gry.

Nie mo2na mieb
natomiast wi^k-
szych zastrze2eh
do sterowania I

kontroli nad skate-

rami -triki wykonu-
fe si$ z du2ym wy-

'perm
'

Zsrknijcie no obrazsk • plodsze (mioslo) sg nieiwykle rozlegle i rozbudov/one, to dobnre widoc

mIdszczo licisiijqc po gdrnyth ko(tdygtiDc|ath, Zxrbtcle imagg, ie horyzont praktycznie zupelnie sip

dofysowpje, o jednok onirrka w wigkszosci Itiyira slaty poziom fPS-dw.

_ . czuciem, a i prowa- I
Produkcje CRITERION mozna smialo nazwac dwhie dechy nie wy- P

"ubozsz^"' wersj? TONY HAWK'S PRO SKA- ™s> xiau.! prec,-

TER 3. Nietadynamika, nietajako^cgrafiki, nie
'

ten poziom rajcownosci. A jednak... cos w sobie Przyznam szczerze, I

ma. Calkiem duze "cos". p® ^az pterw-

1

szy zobaczytem t$ L
gr^ w akcji, wydawala sig niezwykie wypasiona w temacie grafiozy. W istocie - pierwsze I
wraienie naprawdf jest niezle - niezwykie rozlegle srodowisko, brak doczytujqcego sif krajo- I
brazu, bwietne tekstury t sporo ruchomych obiektdw (przechodnie, jezdiqce samochody prze- I
latuj^cy helikopter). Niezie jest tez zastosowanie efektu Motion Blur podczas zatqczania turbo I
dopalaj^cego dech? - pozostawiona smuga, w pol^czeniu z gromadnie oferowanymi przez I
AIRBLADE efektami bwietinymi, prezentuje sif NiE-SA-MO-WI-CIE. Z czasem jednak, ju2 pod- I
czas szarpania, wychodzq pewne niedoekonatoSci engine'u, co objawia sie m.in.- mgieika 1

*
drobnymt szarpnifciami animacji na Splicie. Poza tym slab-
sza jakobb tekstur na niektbrych planszach (gtbwne za-

, „Tfff i
strze2enia do budynkbw) wyratnie bije po oczach. THPS3 • --znl!? laA
wyglfda znaaacznie lepiej, bez dwbch zdah.

Pita



LEGACY OF KAIN:
BLOOD OMEN, a nast^p-

nie jego nieoficjalnej kon-

tynuacji, LOK; SOUL RE-H AVER, oczy Graczy z ca-

lego swiala zwr6cane byty

ku druglej czgui tej ostat-

niej, de facto szykowanej przez EIDOS na
nowogo Pleja oraz OC od baaardo dtugiago

fui czasu. Wypluwane na rynak trallery sku-

tecznle nakr^caty, podbljajQC niesamowicie
atmosfer^ wyczekiwania - Raziel w oprawie

maszyn next-gen prezentowai hmm...

sympatycznie? Raczej “slinpatycznle''! Po
wielu przejSciach, projekt LOK: SOUL RE-
AVER 2 stosowany zostat z listy wydawnl-
cze| konsolki SEGI, co by wreszcle, wlainie

teraz, przeprowadzic prawdziwy szturm na
PS2. No i co? Kulki, siostro, gdzie sq kul-

Wqtek fabularny mocno si^ zap^tlif i nawl^-

zuje gfdwnie do pierwszej cz^Scf "riwera",

przy czytn co I rusz natrafi6 mo2na te2 na
odniesienia do BLOOD OMEN - ju2 w pocz^t-

kowej fazie gry trafiamy m.in. na Voradora
(wyprzystojniat, hehe!). Byto nie byto, gtdw-

na Istota scenariusza przede wszyatkim po-

dejmuje jednak wydarzenia ukazane w SR -

cofaj^c si$ nieco w czasie, Raziel znajdzie

odpowledzl na szereg pytah, ktbre przynio-

sta ze sobq pienvsza czfbb Jego przygbd.

Nie, nie podam Warn konkretbw • akcja mo-
mentami naprawdf zaskakuje, skutecznie

wci^gajqc Gracza w swiat pos^pnej krainy

Nosgoth; kaity fabuiy warto odkrywab sa-

memo, wszak to wtabnie one pchaj^ rozgryw-

kf do przodu, skutecznie nie pozwalajqc
odessac sif od ekranu. Zaczynamy zabaw^
i... No, no - skqd my to znamy? Kllka {rierw-

szych niewiadomych, powst^ch po ukoA-
czenlu SR na Szaraku, niniejszym p^kio |ak

tytek Bufeta podczas jednej z “koAci^
__

Szybko przekonab 519 moZna, i:

^tem grywalnobet nowy SR w
'

czym nie odblega od poprzedniczki -

zwyktem zawsze powtarzab w takich

Kolejny, dtugo wyczdawaj

koAc<^

>Zna. ii

R w ni- >
liczki -



kom z DMC). Porozstawlane
przy Scfanach swfeczniki, wf-

traze na szynach, delikatnie
padaj^ce przez szyby smugi
swiatta... kopi^ zady. Masa
szczegbtPw, gdzie podstaw^
lest rozdziatka tekstur - uzyc
tu okreslenia "przecifina", to

jak pojechac do Nowego Jor-

ku I zapytac o drogf do WTC -

mozna w czap^ dostac. W
miar^ rozwo)u akcji, plerwsze
kllka poziomPvK wcl^2 za-
chwyca - bagntska, feztoro,
pos^pne budowle, mroczne
krainy. Power! Rzecz w tym,
ii graficy musteli wtozyc ko-
(osaln^ prac^ w zbudowanie
poszczegolnych obiektow. im-

plementujqc tez do engtne'u
zaawansowane technlcznie
etekty swietlne (momentami
znakomita gra cieni) oraz ba-
jery pokroju trzyliniowego mip-
mappingu, co doskonale wi-
da6 m.ln. na przyktadzie po-
szczegolnych bohaterow (no-

sytuacjach o podawaniu "tego samego", w lepszej oprawle. Tyl-

ko czy to zie? Nie, nie, nfel W tym przypadku wypada tylko
przyklasnqc, wszak Gameplay oferowany przez pierwszego SR sta-

nowit klas^ sam^ w sobie.

Tak samo jest z "dwbjk^’'. Raziel ukazany z uj?cia TPP, niemal perfek-
cyjna kamera, bardzo podobne zagadki, polegajqce gtownie na odpo-
wiednlm przestawianlu roznych przedmiotPw - doskonale to znamy.
Naszemu hirosowi pozostaty umiej?tnoscl z "jedynki", wtqczajgc w to
ofkoz zmianf wymiaru (morphing wymiata!), "zawisanie" w powietrzu,
ptywanie czy tez moiliwoSc “potykania" dusz pokonanych przeciwni-
kow, Takze schema! walk praktycznie si? nie zmienit • podobne bronte,

Siodmy dzieri pij^ wod^ z pralki, na zewnqtrz
wychodz^ wl^cznie nocq, a rozmowy przez
telefon ograniczyJem jeno do pomruKcw co
kilka sekund; laska nawef pytata, czy cos bra-
tem (tylko prysznic, tylko prysrnic!).

specjaine ruchy oraz kombinacje i REWELACYJNE "zakohczenta" walk.
Heh, odci?cie tba, przeci?cie na p6t, wbicie miecza w bij^ce jeszcze
serce - o jaaa! Szkoda jeno, ie zdarzaj% si? niekiedy nienaturalnie
wyglqdaj^ce "kolizje” z niektbrymi demonami/wampiraml. Cieszy zaS
wrzucenie przez developera (CRYSTAL DYNAMIC ofkoz) udoskonalone-
go w obstudze systemu celowania (R1) - dookota przeciwnika pojawiajg
si?, swietnie zrealizowane od strony technicznej, rozbtyski Swiatta (ta-

two namierzyc dowoinego wroga). Przestrzenie, More przemierzamy
gtownym bohaterem, wciqz cechuj^ si? ogromn^ rozlegtoscig ferenu i

calkowitym brakiem doczytywanfa danych.

Jak to wygl^da! Pierwsze poziomy prezenluj^ si? najzwyczajniej w
swiecie fantastycznie, pi?knie i niesamowicie - cztowiek po raz kotejny
uzmyslawia sobie. sk^d pomyst zakupu nowego Pleja. Wykonanie kom-
nat zamku, gdzie pocz^tkowo hasamy, to power sam w sobie! Widai
artystyczne zaci?cie grafikow; "dizajn" lokacji skupia si? gtownie na
wszelkiego rodzaju smaczkach, w postaci freskPw czy obrazow na
Sclanach (to trzeba zobaczyc; mlejscami niewiele ust?pujq odpowiednl-

tabene Raziel wygi?da kozac-
ko, chop... bez rewelacji)

przeciwnikow w grze zawar-
tych. EIDOS mbwi o trzech ty-

siqcach trPikqtbw na kazdym
z nie, ale... nie liczylem. hehe!
A mbwiqc serio - to widap.
Zwiaszcza postacie wielkich
demonPw dajq rad? nieprze-

ci?tnie. Animacja Smiga w
ramce, przy czym zdarzajq si?

drobne problemy z doczytywa-
niem tekstur, owocujqce nie-

kiedy (bardzo, bardzo rzadko)
"haezeniem" si? tej ostatnlej.

Sporo jest lapi^cych za ser-

ducho - budujqcych klimat,
nieSle animowanych -obiek-
tPw. pokroju faluj^cych na
wietrze koron drzew, wznosz^-
cych si? i znikaj^cych ptakpw,
czy hasajqcych po swl^ty-
niach szczurpw. No i cut-scen-
ki, liezone w real-time'ie (w
du2ej iiosci i czasem zbyt dlu-

gle; momentami wstawki przy-
nudzaj^) • zachwyca gIPwnie
ieh realizacja.

MOJETRZY GROSZE



cie", delektujqc kaldym wrza-
skiem wydawanym przez kona|q-

ce wampiry, odgtosem krokdw roz-

chodzqcych si^ podczas spacerAw
korytarzam) oraz koirmatami, szme-
rem ptyn^cego strumienla... I mu-
zyka, a raczej UUZYKA, ktdrej po<
szczegblne motywy, kolosalnie bu-

dujqce klimat, sq... Hmmtn, trudno

znaleic odpowlednie stowo. Po pro-

stu poezja dla ucha.

Sq i wady. NIestety, poza du2q dys-

proporcjq w kwestll oprawy wideo,

kuleje troszeczk^ sprawa ckugodci

czasu gry (jeszcze krdtsza, aniieli

zmagania w SR), zagadki sq prost-

sze, a cato^cl wyclekta odrobinka
miodu z zabawy cechu|%caj "jedyn-

k^". Nie jest |u2 a2 tak turdzo ponu*
ro, tak fantastycznie pos^pnie i

mrocznie, tak klimatycznie. Dobra,
przesadzam nieco - ale cod w tym
jednak jest. Wszystko to znalazto
uzaaadnienie w kohcowej ocenie,

ktdrej nijak - z czystym sumleniem
- nie b$d^ zawyiai. Total fan gler

apod znaku LEGACY OF KAIN i tak

"autoinatycznie " dorzuci sobie jed-

no oczko (patrz na dwoka Kujota), a

Ja, chod a2 tak pojechany nie Je-

stem, to...

lantastycznego, bonuso-
wego stuflu (nie pokazy-

wany nigdzie doiqd trailer

z BLOOD OMEN 2, i^cz-

nie z wstawkami oraz so-

undtrackaml obu cz^dcl

SOUL REAVERa!), stano-

wi kqsek nie do ^parcia.
Fandw, tej - pomalu jui •

seril, chyba nie musz^
namawiad, zad nlezdecy-

dowanym mdwi^: ko*

niecznie, KONIECZNIE
sprdbujcle przypudcld
atak na pozycj^. Bo
mode okazad sif ,

2e to nie

b§dzie zwykty atak, a

prawdziwe BOMBARDO-
WANIE... krainy Nosgoth
oczywidcle.

^koda Jeno, 2e - wbrew po^

I

zorom - SR2 jako caiodd jud

I

tak nie zachwyca. Tak na-

I

prawd^, wspanlale plerwsze

I

lokacje nleprawdopodobniej

I

wrfcz kontrastujq ze siabo
Iwykonanymi, pddniejszymi

I

I

levelaml. Skqd si$ to wzl^o? I

I

Pewnikiem zabrakio czasu na

I

dopasienie tych ostatnich;
producent koniecznie chcial

I

Siddmy dzieh pljf wod^ z pralki, na
zewnqtrz wycliodz^ wi^cznie nocq,

a rozmowy przez telefon ogranlczy-

lem jeno do pomrukdw co kllka

sekund; laska nawet pytata, czy
cod braiem (tylko prysznic, tylko

prysznici). Kolejna, wspaniala pro-

dukcja na PS2, warta kaddych pie-

nifdzy. Upchana na krqdku DVD,
M6ry notabene zawlera mndsiwo

w tym roku, prz^ Gwiazdkq.
Nrektdre z dost^pnych levell

przypominaja dostownie na
dywca drodowisko gry z

pierwszego SR na Dreamca-
sta • dosyd siabe, cz^to po-

wtarzajqce si$ tekstury, brak
szczegdtdw, mata liczba

I

oblektdw. I kolory jakled ta-

j

kie... dziwne. C6d, maty para-

I

doks, ale nie b^df dciemniai

I I
jasno stawlam spraw^ - mo-

1

I

mentaml odniedd modna wra-

1

I

denie, de pod kqtem oprawy I

I

wideo szarpie si^ w dwie rdd-

1

I

ne gry. “Troeh?" zabrakio do I

I

genluszu oferowanego np.
|

I

przez DMC. Zupelnie InaczeJ

I

ma si$ sprawa dciedki ddwif*

I kowej • mladddy kompletnie.

Ijedii tylko made zestawy
kina domowego (w Innym
przypadku - polecam siu-

^chawkl), po prostu "poptyni^

[e^^ziel!
iem& c\ wMa
' diflf bang]i|

robie odpu>^4

KLIMACIK SR

SWfETNE WALKI

DYSPROPORCJE W
QRAPICE
POSZCZEQOLNYCH
leveli

Demony? Chyba De

Mono...? A moie cho-

dzi 0 te "simpalyciRe"

pokera o psinocy? to

dopieto bestiei Nie

dose, ie brzydkie I im i

g^by smierdzi, to jesz-

<ie - {0 by koleslom

nakopor - napocic sly

trzebo $tio$zliwie!
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Po ulicach hasa
petno oasolom6w - mordercbw. gwaictcfeli, afe-

rzyatbwjQNyrodnialcdw. redaMorbw PE. Rz^d
Iwtitlagn kraju ataje ptzed problemem nie do
pri—iwcMOM - |t m petnl kontrokwab apote-^ czehstwo? Sprawdzony pomyst to specjalnie

pgwetaiie do tago celu kombrki, dzlata|;)ce poza prawem I

atewnte icft zatoiyclelom - ztudne poczucie bezpie-
caristMia. Xy od Aid nazywasz sl$ Jack Wade. Jested jednym
z GXtonkbw agencji LIUE, zato2onej i ukrywanej przez
nqd w ceki.. huunm... potetetemy ‘ ocProny prawa". Nfektorey
mdwit 0 tidfeti )ak TTTowea gKHni" - btzmi nie^le; fajny bajer
r»a loU. Prohtetn m tym, te sam za bardzo nte wiesz. o co w
tym wazystMtn chadzi, jak^ masz pfzeszloic i diaczego kadq
Ci ctqgle ntntac. Najw^zy czas si? dowiedzied...

Ksidy poaiadacz konsoH z zakrpconym jak drawl na poczcis
loglaAddB)* aobte apraw?, ie iywot t^o wspaniatego spra?tu
moina conaezyc sloganem; "prepare to dead". Dmuchad na
tor SEfiA^wypluwanc na rynek porycje takle jak HEADHUN-
TER, pofc«z«^, ^ mimo wszyatko chce nam - Graczom - dab
r» kenlic cod rdlknagn end. eo nie pozwoH o niej ztego stowa
iBjHkMUIed. Mialwn di^ otaewy co do tej produkcji - skasowa-
na z Baty wydaieniczej ns Stany, cl^gle opozniania w Europie...
WlHsiiJe jeett N^krbtsxy komentara? Whoo-haaa!

HH jest, tak k* zEMBtd oUeeano, przygoddwk? akeji, w ktdrej
diiltnnils wyiwliaiano poszczegblne gafunki gier. Nie b?d?
ovwat i od razu nstin?, co by z giowy to miec, ie autorzy
nie b—a si? tu w odkrywczych paten-
trtie > pedpatrzyil najlepszych, przerzucaj^c do gry
ipiwiiliiune wceadniej roaw^zania. Mamy wi?c eiementy szpie-
goerefcJe, akndeiVDwe>4iiczym w MGS-ie. Nawiqzart do geniu-
•a projektu spod rfkt-Kojimy {chociai po "przetomowym"

panu jui dzi?kujeniy?:) jeet sporo - kontakt przez
rarto fniomd ten aam eebmat), mapke z zaznaezonymi prze-
ciwnikeirt) t1ch«*JBgiem "widzenia" (zjechana z MGS-a na

^ywMK budynek z charakterystyezn? win-

dR i peszezegbinymi piftrami, misje z ga-
tunku VR (Virtual Reality • w biurze ageneji
doelfpny jest symuiator zadab. na ktdrym
Jack zdobywa liceneje, potrzebne do od-
blokowania kolejnych "misjt" - reweikai),
znane doskonaie z MGS: INTEGRAL.

Po»^czyc w jedna calosc
najlepsze cechy ''metala" i

"syfona", dodac troch^
smaezkow z "rezidenta”,
cato^c doprawi6 eiementa-
mi scigafki. Przepis na HH
gotowy.Z kolei sam sposbb prezentaeji akeji, wal-

Wielki Brat powledziatby^iko: "jestem
pod wrazeniem". Gra nie bez wad, ale tez
stanowiqca ostatni prawdziwie wielki ka-
ealr na TX/"*

^

wytzudem, model

jozdy "daje rad$", a

ruch ulitiny

upriyjeninia

zobowy. fajiiy

pnerywnik?Ro<ie|

V ka 2 przeciwnikiem, szybko skojarzyta mi

I
realizaeja. To nie wszystko. W HH zbiera- 1 rSn



my catkiem spor^ liczb^ przedmiotbw • poza bronl^, amuni-

cjq czy apteczkami, odnajduje sif wtele rzeczy, potrzeb-

nych do pchni^cia akcji dale] - ot, tom do odblokowania
drogi, karta do otwarcia drzvul, baterla do uruchomlenia
zasilania ltd. Poruszanie sl^ po lokacjach (o tych ostetnich

za moment) wewnqtrz budynkdw czf^ciowo ukazane jest

'

na wzdr gier pokroju serli RESIDENT EVIL I podobnych;
stetyczne kamery - wladomo o co chodzi. W pozostatych

przypadkach kamera dynamicznie pod^za za bohaterem.

Tak na dobrq spraw^. zastrze2enla moina mied

jedynie do fabuly, kt6ra wpraMdzIe wcl^ga, bu-

dujac wspomnlanq kllmp, ale jest tez maksy-|
malnie linfowe; wszystko wykonujesz krok poj

kroku, szybko, bez zacl^d. Znajdziesz tom -
I

otwierasz nlm drzwl obok, znajdujeaz kart^ •
I

przetqcznika dwa pomteszczenia
I

dojeidZajac w wyznaczone miejsce. Jack zasuwa po mie-

scle motocykiem. REWELKA! Ullce wprawdzie v/ygl^dajq nieoo pustawo, bez krzataj^cych sl@

przechodnidw, ale samoctiodbw jeidzi catkiem sporo I mlasto t$tni 2yciem. Na mapce masz
oznaczone miejsce. w ktore trzeba zajecbac - prawie CRA2:Y TAXI, hehe! A o tym ostatnim nie

wspomlnam bez powodu - po dojechaniu w wyznaczony punkt zrozumlesz o co blega. Dodatkowo,

za dobr^, szybkq jazdf, zdobywasz specjalne punkty zwifkszajqce Twoje umlej^tno^i.

korzyataaz _ , ,

dale). Z druglej strony - jeSII lubisz szybk^ ak-

1

cj«... DO SKLEPU, NA GIEtD^. GDZIEKOLWIEKI
j

Taklej mieszanki gatunkdw, idealnle wywaio-

1

nycb I dobranych, jeszcze nIe bylo. Szybka ak-

1

cja, elementy logiczne, du2o strzelania, jazda I

motorem, motywy typowej "skra-

danki‘ - CZEGO CHCIE6 Wl^-
CEJ?I DO SKLEPU. NAGIEL-
D^. GDZIEKOLWIEKI; I

GrafIka. Clekawy temat - nie zactiwryca, ale swoj urok ma. WIdoczki "na zewn^trz" bardzo umlar-

kowane; tekstury ^rednie] rozdzieiczoici, elementy otoczenia o umlarkowane] liczbie polygonow,
wyraina mgielka na horyzoncle (podczas jazdy po miedcle). Z kolel lokacje wewnqttz danych
budynkbw znacznie bardziej konkretne - RE: CV mote to nie jest, bo tu bardziej widac rzemlosio,

anitell artyzm programistbw, ale momentami jest na czym zawlesic oko. Warstwa
audio dopasowana do kllmatu - motywy a la James Bond, z typowo szpiegow-

IgODZINaI OZIEk ItYOZIEN
I
MIESli

T ME CHC5 WIDZIEC,

CHC^ SLYSZEC:)

UOANVMISZ-MASZSATLNKew*



jakze ucieszyiem stf
australijskie] pustyni i speneJrujesz

I

viriesd o nadejsciu trzeciego "Faj-

tera z Sylonem", niczym szatniar-

ka z Manleczek na zimfl Wchlo
n^tem zapowredzl, ziukalem scre-

eny i rozlozyJem na posadzce
dywanik w celu oddaniu kilku po-

' odpowiedniq stronf . Coi: z tego, 2e szy-

ruiny azteckich budowli na Kostary-
ce. Dodam, ze praktycznie wszystkie
zadania wykonywane noc^ - po
pierwsze by ukryc nledor^bki graficz-

ne (Bibo raczej ich nadmiar), a po dru-

gie by wkurzyd ^cter?, ktbry trady-
cy)nie narzeka na “pomracznie Jasna"
screeny. Akurat ten drugi powdd mam
gigboko, hehel

Nie bgdg ukrywaf - wspominkowy
charakter scenariusza wybitnie nIe
przypadi mi do gustu. Odniostem wra-

MOJE TRZY GROSZE

notyrule gtosem - lubalnym. ostro przechtanym, "
ichydi' mlsll i:i«a sro'd tazil w oczv, a

ale jednoczesnie noszgcym znamiona lipnego pro- pneciet pamipiny KazachiUn z "laUvnlU'',

fesjonalizmu i powagl. Ale nie tylko Logan smazyc Labnaiotia z 'dwPlKi' przechodziio sip

sig bgdzie w swietle jupiterow. O tym jednak p64- my. fonadio spiawa

niej... Z moich obserwacji wynika, ie emocje bio- onPrMs Jh
r^ce sig z grania w serig SYPHON FILTER majg in.

genezg w maksymalnle zakrgconej, acz przemy- lakimp lam siopniu ptzalPtle pry (Mr S: a la

ilanej i odpowlednio doplcszczonef fabule. Wspo- PiySlaMm tp o la w tym chodzl ;l. Cp by

mng tylko, ±e dzigki wypiekom, ktdrych nabawi- '

1
tednak nip pimtlc, lyluMen

iem sig pizy graniu w SF2 wygigdalem ]ak burak, z "*'?*•

!

ktorym w szranki nie moze stance nawet c6rka
sottysa... Intro - odpowlednio dopaeiony wstgp do Szataka BiSfiB
dalszychemocjl. Gabewrazzprzyjacibimisgprze- 1, P 'Z Wfgm
sluchiwani w Kongresie przez Vince'a Haddena ( Camera
(kojarzysz kolesia?) w sprawie Agencji I wirusa.

'

Krzykniesz; "Fajna jazda, ciekawe co dalej!". Wyluzuj, trzepnij likotka I przebiegnij sig
wyrzucid Smieci. Bo okazuje sig, ie fabuly... praktycznie nie mall! Szkielet akcli opiera
sig na retro8pekc(l. rzewnycb wspominkach (akie dopadajg naszych bohaterbw na wspo-
mnianym przesiuchanlu. I tak z opowiesci Lian dowiesz sig, [ak poznaia Gabe'a, a z
zeaian Mujariego przechwycisz infofmacjg. lie kostek ma Kostek. Wcielisz sig w Logana
podczas lego akcji w Kabulu (a jakze, poprujesz do tych cbu...Iigan6w talibow;), a takze
w Teresg ptTy okazji jej pierwszej misji dia organizacji ATF. Zwiedzisz tei doki w Oubiinie,
postrzelasz troche do agentow IRA i sowiecklego wywiadu, pobtgdzisz w piaskach

DIa ludzi z
komplek-
sem 11

wrzesnia -

w SYPHON
FILTER 3
mozna

obsr*c sru-
tem Tali-

4 bow, ba,
V mozna ich

nawet "wy-
sadzic" w
odpowied-
njm miej-

scu, hehe!

TARS6TI

A tak dziaia laser, znony juz z poprzednkh (zgsci. Podpigty
wydzierp sip w nieboglosy, pp tiym przechodzi iatensywny
Bardzo wyzhowawcie.

kilkadzieslqt lysigcy volt opensnt

rs opalonlo, koikzqc jako grianka.



FABULA

BRAK NOWOBCI

T ZBYT KR6TKA

Split screen

Stary wy)adacz racze) potraktuje gr^ rutyniarsko, z pewnq
wyiszoSciq (uSmIeszek typu "Skocz mi":). Choc zapewne
ucleszy go kilka nowych broril, byria|mrtie| dodanych nie na
"odp"**ol si^", ale speinlajqcych istotn^ rc3l^. 0, AU300 na

przyktad - prototyp guna strzelajqcego... przez Sciany (z mini-

malnym namszeniem konsyslencji tejie). Gdyby mi^ taki na
wtasnoSc... Jest w SYPHON FILTER 3 jeszcze jedna nowinka,

bardziej rozrywkowa nl2 na wskroS powatna, aez rozgrywk^

przediuzajqca. Uowa o zalmplementowanlu znanego |u2 w
Jak widsc ne lewej strnnie splil-sireenu, obawa pried wqgilklem latncio

jejku, nowet Sclera sip zafnpat!

Jesli masz si; za twardziela, topoznaj JSmegllw'not
Gabe’a Logana - skumasz, ze Two|a ,„|,„|“o,mi.-mi
elokwencja jest nieadekwatna do jego jednak me krzy

powszechnie estymowanej erudycji, a i orogi czytemiku

inferencj^ mu nie masz szans zapanta- "la"’ cip, ze 6w

gruelizowac... Czy Twoia percepcja to wykazuje wszeikK

ohpimitiP*? pozycfe do wynivai
ooejmuje

. kugodztnzzyclofv

leznosci od wybranej opcjl,

Gracz wciela sif w Ztodzieja, Cichego zabbjcf, Ochroniarza, ctzy te2 Cztowleka-Armi^, po
czym wykonuje okreilon^ mlsj^. By zaliczyb dan^ profesjf na najwyzszq ocenf, must
iivykonac pifc zrbznicowanych poziomem trudnobcl misji. Dorzuc do tego mnogobc sce-

nerii, w ktbrych wykonuje si^ zadania (niektbre znane z poprzednich cz^sci gry), a zczalsz,

jak bardzo rozbudowano ten tryb. ,

Ooznanta jakosclowe, czy jak je tarn zw^ - c62 - wypadaj^ tak samo jak w przypadku ^
plerwszej/drugiej cz^sci SYPHON FILTER. Tyle ze wtedy nie przeszkadzaly tak bardzo I ' i. 'j

datvalo sl$ je zaakceptoMvac. Ju2 plerwsza misja wystarczyla. bym potviesil na grafice
' '

' 1

krzyiyk. Bo tej praktycznie nie ulepszono, pozostawlajqc Gabe'a jako nieociosanego I

Mokujina rodem z LegoLandu. Pozostate postacie rbwnle^ strasz^ vi/ygiqdem, o teksturach otoczenia I

nie wspomlnajgc. Jedynie animacja jakob wyrabia (jakim cudem?:), nie obrzydzaj^c rozgrywkl do 1

kohca. Co by jednak nie mbwic, to po kilku misjach, przyttoczony akcj^, niedorbbek {choc to zdecydo
wanie za slabe stowo...) juz nie zauwazatem. W kwestii audio za§ jest generalnie spoko - bez jaldchs

wielkich, pompalycznych motywbw, acz pozytywnie. Muza lubi sobie (upnqb w odpowiednim momencie.
i bardzo dobrze.

Heh, jak to mbwiq, dobrymi chgciami pleklo jest wy-

brukowane. W przypadku SY-
PHON FILTER 3 nawefch?cl za- ^ _
braklo, a wystawlona ocena W E
jest i tak zbyt wysoka (zadeey-

dowalsentyment:).Wie)kaszko-
da, gdyz potencjal « tej serii

drzemie spory i tylko kwestl% ''SBSSa ' bssal £
czasu jest, by zostal w nale^y- «
ty sposbb wykorzystany. A jak

pokazuje outro recenzowanego
tytulu, Gabe wrbci - i pozostaje EI|i||||M
na niego czekac ocierajqc po-

k^tnie

Pita



try

I Oatatni wyScig, jaki saliczytem - notabene pomykaj<(c do Redakcll (siiniki o po|emno-
Scl 4,2 litre i 230 koni pod maskq naprawdf DAJA RAD^) - dostarczyl prawdziwie
pelnej gamy wraiert. Szkoda jeno, 2e w jej sklad weszio m.in, dwanascie punktow...J Tymczaaem Scierwus podrzucll mi tu jaklegoi nowego racera I to niby troche na
wzdr DeCekowego METROPOLIS STREET RACER, czy cus. Tiaaa.

TViforcy SUPERCAR STREET CHALLENGE mieli naprawd? niezly pomysl. Wpakowali
w swoj produkt fury mocno egzotyczne, niekonwencjonalne - lakle, jakich pewni-
kiem nie wypatrzysz na ulicy. Przykiad? Ale2. prosz? - Lotus M220, Bertone Piirter,
Pontiac Concept GTO. Callaway C12; tych w6zk6w nie mo2na nawet okreilid mianem
'cortcept cars’. Jest rownlei wspaniale zrealizowane 'Styling Studio', gdzie wyczaro-
wa6 da sif doslownie wszystko, IgcznlB z futurystycznym pick-upem I oleiarbwka
przyapieszajece do "setkl" w4 sekundy. Przy-

—
Iznam szczerze, 2e najwlecej czasu spedzi-
I lem wla4nle tutaj - grzeblec w opcfach I wy-
I mieniajec poszczegdine cze^ci, anl2ell szar-
I piqc w t^^lgach... Trasy umiejscowlono w
Ikiiku mlastach, m.in. w Pary2u, Londynie,
I Los Angeles. Rzymie, Monako I Monachium,

tworzqc cod na ksztalt odclnkbw (wytyczo-
I nych fragmentbw poszczegdinych ullc I

Idzielnic) z przytoczo-
Inego na wstepie

"

. Fajni'

co?Te2misietakwydawalo, I

dopOki nie ruszylem. Qeez! (

Kompromitujeco niska Jest I

rozdziatka tekatur calego
|

otoczenia (lo-res bije po P

oczach), a fury stanowlq do- I

slownie ziepek kliku polygo-
[

ndw (przeaadzam ofkoz).
Oodatkowe alrakcje Jest wy-
ra2ne "haczenie" sle gry w
niektdrych lokacjach. Sam E

model jazdy kompletnie bi

wyrazu i nie Idzie tu nawet wykonat proatego podlizgu - po zi
oeniu tylklem, nie da ale ]u2 fury naturalnie wyprowadzic na pr<
Nl to symulacja, nl to arcade - zupelnie bez wyrazu. Muza na po
nym, mocno przecletnym pozlomle; w zato2eniach - technlczna. w I
praktyce - "umc, umc, umcl", co ks2e Je wyl^ezyd po kwadransle,

I

SSC jest kolejne gre na PS2, ktdre) wyre2nie "czegod" za-
I brakio. A "czegod". oznacza w tym przypadku plec oczek w
kohcowej ocenie, hehelU

RECKA NA ZYCZENIE CZYTELNIKOW :)

©@@©@0©.

Manga i anime |u2 dawno na dobre zadomowlly sle na naszym
rynku, coraz czedclej mamy do czynienia z nimi w kinie I telewi-
zji. Bunny & Co ma|e ogromne rzesze tanbw, Pokemony tak2e
podblly nasz rynek, a dwa] mol kuzynl zadbail o to, 2ebym mdgi
powledzted o Pikachu nieco wlfcej, nl2 tylko "przerodnieta wle-
wiorka ziondca prqdem z duS*'”', 2ebym wiedzial o tym, 2e
MeeTwo jest debedclak nie do pokonanla, a tak2e bym zapo-
mnlal o klasycznym "Monopoly "

I gral tylko w "Poke-Monopo-
ly". Zaczell tez bombardowac mnie informacjami o "Dragon
Ball"'. Ich szalehstwo na punkcie "Dragon Ball" nie jest |u2 w naszym kraju czymd rzadko spotykanym... Wnioskojsc I
z llstow przychodzeeych do "Keclka bijatyk" wiem ted, ze niezmiernie interesuje Was gry zwiQzane z tym anime No I
i prosze - recenzja publikowana tylko na Wasze 2yczenle, gdy2 tytui ten ukazal sle w 1996 roku, a odnosi sle do I
podserii "Dragon Balls"... yyy... o, przepraszam - "Dragon Ball Z":). I

BATTLE 22 jest bijatyke 2D - dodd dziwnq, gdy2 postacie to sprile'y, walks loczy sie I
tylko w jednej ptaszczyinle, a mimo to walozymy na planszach 3D. Dostgpnych mamy ponad 20 wojownIkPw, wdrdd I
ktorych poza samym Son Gokou sd m.in. znani bossowie, tacy jak Freeza, Vegeta czy Cell - tutaj mllosnlcy serialu I
z pewnodci^d bede zadowoleni, Sprite’y poataci wygledajd calkiem nie2le I sd bardzo kolorowe • I tyle dobrego mo2na I
powledzied o grafice, bo dalej pozostaje tylko slanie bluzgow w strone producentbw. Animacia'’ BLAHIII Tak I
slermiezna, ie glowa boll - poszcze-
gdine ruchy skladajd sif bardzo czesto

~

•

z zaledwie 2 klateki Wyobrazcie to $c
6 lie plansz 3D (z ktbrymi swojd drogd sprite'y widocznie ale gryzd)! Zad I

obraz walk! - padaks. opierajdca sie na strzelaniu fireballami, Iudzie2 walce I

wrecz. System jest uzupetniony o modllwosc latania w powletrzu, r

soby na unikniecle wrcglego pocisku oraz specjale (I tzw. Hyper Moves) - tak I
odnoudce sle do strzelania, jak I cios6w wrfcz (liczba tych ostainich jest fIbardziej niz skromna). Do tego muslmy nadzorowad pasek energil " *

Idzieki ktdremu mozemy strzelad. To wszystko.
lUDZIE! Trzymajcie sif Z DALA.-powtarzam - Z DALA od tej pozycjll Nie I

pdajmy sif zvrariowad, nie rzucajmy sif na tak miemy produkt tylko diatego, 2e I

I

zaslania sif za popularno-
dcld animel Odtwdrcze, nud-
ne, nie sprawlajdce przyjem-
nodcl, loporne, a do tego

^
'cudnie wykonane. Za-



M
dwiq, ie na
bani lepiej

si« pisze
recenzje {H:

tylko takl>...

ITak z polotem fakoS,

la i taskawsze oko
Iraczy si9 recenzen-
Itowi robi£, przez co
Igty ocenia nader po-

Izytywnie. By6
Imoie tak fast • eho*

llera wie. Seri(? FIFA
Imotna okreSlit mia-
Inem ciekawego pa-

Iradoksu. gdy2 obo-
ji^tnie na jakim gazie

Ibym funkcjonowal,

Istanie oceng co naj-

Iwy2e| przeciftnq,
Ibehe!!

dycy|nie brak llgl polsklej), wifkszosd re-
^

I

prezentacji narodowych (jest Polska - a jak- I

ie - z Arkadiuszem Kubikiem na czele;) i
I

klubowych (calkiem uaktualniona Wisla Kra- I

kdw). Jest te2 znany z wersji '96 tryb “Road I

to World Cup", w Idoryin Gracz podejmuje I

wprowadzenia z narodo- H|mm|||||||||[||||||||^^m I

wych do finaldw Ulstrzostw Swiata. Wspo-
I

mne ieszcze, 12 wyiatkowo czaderska mu- ntiWMMMMMmW I

zyka led w menusach - mix Goriliaz (''19- liaiiaiaiBBlllBMiill«atii»aiMiiiiiM I

2000"), a I pozytywnego trance'u da sig poslucha^. Ale dia dobrych elektdw audio gry I

nie kupisz, totei olej jq sikiem koszqcym - dobrze Ci radzf. Pudetko z ISS-em lezy na I

pdtce, JakbyS nIe wiedzia1...n I

iJeili graled w wersj^ z 1996 roku i serlq FIFA na nowo
Izalnteresowalei si? dopiero teraz - niewiele stracl-

Itei:). Uderzmy w konkrety. Kwestia grywalnodciowa
Izmianom praktycznie nie ulegta. Utrudniono jedynie

|wykonywanie zwodbw, cata reszta pozostala bez zmlan.

iNadal jest markowanie kiwki, odbljanie piiki pi?tk^,

Ichod na dobrg spraw? u2yteczne jest tylko trzymanie

Ina dystans (za pomoc? tokcla, a jalctel) przeciwnika.

|Nowym patentem mo2e si? wydawac "malowanle" na

Imurawle potencjalnej icle2kl biegu wysuwajqcego st?

Izawodnlka, co jednak w nlczym nie pomaga. a wr?cz

Irozprasza.

Iktoi m?dry stwierdzit ostatnio, 2e cata otoczka FIFA,

Imenusy I ogblny design S6 OK. - konsternacja dopada
ICracza w momencle, gdy jego zawodnicy zaczynaj?
Ikopai pllk?. W przypadku wersjl na PS2 wra2enia wl-

Izualne wypadaj?... niekorzystnie! To ju2 nawet poprzed-

Ini? wersj? ocenlam wy2ej, Oki, pllkarzom dodano kll-

Ika tekstur. co by radodniejsz^ g?b? rozdziawlall. Zbll-

henla s? rdwnlei bez zarzutu - latwo odro2nlsz lysawe
Izakola Ko2mli1skiego od czupryny Kryszalovulcza. Ca-
lto96 robi jednak wra2enie plastikowo^ci, ^rodowisko
Ijest zbyt sztuczne. Powtdrz? si? raz Jeszcze, ale po-

Iprzednla wersja na PS2 robita wl?ksze wraienie. Co
IzB? si? tyczy PSX'a - rbwnle2 jest gorzej ni2 rok temul
iToczenie meczu przy tak tn?cej si? animacjl nie jest

Idoznaniem przyjemnym... Podobnie jak w przypadku
Iwersjl na PS2, "daj? rad?" zbiiienia (mo2na nawet z

|daleka przeczytac nazwiska na koszulkach zawodni-
Ik6w), ale EA SPORTS zapomniaio, 2e liczy si? przede

Iwszystkim oprawa wizualna MECZU. Generalnie obie

Iwersje zanolowaty graficznego doia - najwl?kszych
lbol?czek serii (scrolling ekranu I ptynnodc animacjl, a

IwlaAciwIe jej brak) nie usuni?to, tot^ mowy nie ma o
Itadnych uiepszeniach. Wprawdzie Shiva miesl?c temu
Iwypowladat si? na temat nowych FIFEK calkiem pozy-

Itywnie (stary, daj mi namlar na swojego dealera buta-

Iprenu:), rzeczywisto9d okazala si? jednak brutalna. A

Prosif usuni]czlisty

wyiJawnlaej gr; PRO EVOLUTION

SOCCER, ponlewoi nosza lliria

nie dojeradysgrostnclDk

^ wysokim

^^^^maganiom...

KOSO

iMerytorycznIe jest znacznie lepiej. 15 llg (w tym takle

Irodzynkl Jak norweska, koreahska czy... Izraelska; tra- CBYWALN08C

MOJE TRZY GROSZE

HI—

p““



ri, jak to uji)6, ale trzecia odslona "en-
I bleja" Od goici z VISUAL CONCEPTS podcho-
I dzi |ui chyba pod seri?. Udoskonalone "to samo"

I
tak na dobr^ spraw$ nia |est petnowartoicio-

I produktem i SEGA, wydaj^c ostatniq ko-

I
szykdwk? na DeCeka, wydawad by si$ moglo
tala na przegranej pozyc|l |u2 na slarcie. Tia-
a. Niewlelkie - jednocze^nle udane I pozytyw-
le - zmiany zaazty w systemie rozgrywki; znle-

I alenia od tegorocznego sezonu ligi NBA zaka-
:u obrony strefowej, niejako wymusilo na pro-

I gramistach przemeblowanie ustawleh blokow
I defensywnych poszczegblnych druzyn (wrzu-

fq, w dodatku bardzo udana. Sama
defensywa spiauja si$ kapltalnie I

jeazcze nawet clul leplej nl2 w NBA
2K1 - to jedyna koszykdwka, w M6-
re) tak daleko zaawanaowane jest

Al konsolowych przeciwnikbw. Graji) z nieaamo-
wltym wyczueiem, rzadto kledy dopuazcza]^c pod

kosz (mowa o trybie Simulation I usiawieniu All-
Star). Rozmontowywanle obrony poazczegdinych
"olatek" to nnwi»r no nmctn no<uori ........."pi?tek" to power, po prostu powerl Kllka uspraw-
niert wnlesiono tat do gry w ataku; system rozgrywa-
nia pllkl jest jeszcze bardziej dokladny, doszty nowe
animacje (rziQdzq zagiywki a samo sterowanle
wydaje sl^ byt opracowane z wl^kszym wyczueiem
nl2 u poprzedniezki. Pod k^tem oprawy A/V wspo-
mnle£ wypada o znaeznie lepazyeh teksturach twa-
rzy zawodnikow, aczkofwiek w tym temacie wazystko
sprowadza si^ do ezyalej kosmetyki I poziom jest

tj.u^yii iwrzu-
zbiiiony do wersji 2K1, Zawodzi troszecz-

I clll Jordana do Wizzardal). Jest zatem oocia
komentarz - go66 w produk-

I ustawienia zespohi z uwzgt^dnlenlem gry stre- Spa
konkretniej.

_ NBA 2K2 to znakomtta gra, najlepszy obecnie "kosz"
doatfpny na wszystkie plattormy. Je^li dorzueit do
tego jeszcze tryb Street (pi$6 bolak) I mo2llwod6 szar-
panla on-line, werdykt koheowy moze by6 tylko je-
den. Ocen$ celowo zanl2ylem o jeden atopleh; r6z-
nlce w stosunku do edycjl 2K1 s% ale nie rewolucyj-
ne. Udoskonalone "to samo", jak zwykiem mawiai.
Ale "to samo", w tym przypadku oznaeza absolutng
pereikf. tykajcle bez wahanla.P

Co oczywiste, oferowa-
ny przez laaki styl gry I

sam spoabb ich poru-
szania sig po korcle,
znaeznie odblega od
tego, CO oferujQ pano-

rjsklad taki,jakwVT)

Ludziel Ale burdell Staruszka w locttach nIe kar-
miona od dw6ch tygodnl (ponob WiejskI Glupol
mlal zostab zto2ony w ramach oflary, ale osta-
teeznie dal rad? protest rolnlkow z okollc Zgle-

I rza), w Redakcjl kaidy rozmawia sam ze sobg,
nijak nie mogac si? dogadab, a ten.., no, Jak mu
tarn... z rodziny Naczelnych (czy cub), kabe ml

I jeszcze pisab o jakimb nowym penisle, Co za
I robotal Bylo nie bylo, sukces genlalnego VIR-
I TUA TENNIS po prostu muslal doczekab si?
I kontynuacjl. To naprawd? niesamowite, be HIT-
I MAKER bylowsianlestworzycprawdzivdeWIEL-

I gr? 2 zupelnie niczego - no bo jak inaezej

I
nazwab wpompowanie hektolltrdw mlodu, w

:z tak banalnp, Jak elektroniczna wersja dys-

I
cypliny zwanej tenisem ziemnym? A jub na wst?-

I pie szybkensem Warn napisz?, be sequel VT jest
I Jeszcze lepszyl Pierwszq nowink? stanowi wrzu-
I cenie do gry kliku kobiecych clai - s? m.ln. slo-
I stry Williams, Lindsay Davenport, Seles czy

''•'•c (ogblem; 16 zawodnikbw I

—

- po prostu panie bij?
pllkl z mniejsz? moeq. Nie zmlenia to faktu, be sama
Idea rozgrywki nie ulegla wl?kazym zmianom i te
ostatnie, owszem - sq. ale czyato kosmetyezne. Przede
wszystkim uaprawnlono nieco sposdb serwowania,
przez CO dubo latwiej Jest teraz wywallb pilk? na aut
(z wl?kszym wyczueiem trzeha podkr?cab). Drugs
rzecz, to dopelenie gry w kwestll dynamiki - SST2K2
jest wyrabnie szybsza od poprzedniezki, Wymiana
pitek odbywa si? tutaj z jeszcze wi?kszym powerem,
zawodnicy sprawnlej zasuwajq po korcle I, general-
nle. Jest "fajniej". Najwl?kszq zmlan? stanowi jed-
nak wprowadzenie dwbch sposobow uderzenia -

mobna poafab pllk? nad slatkq topsplnem lub spla-
sowab Jq soczystym underspinem; taka "bcinka"
naprawd? kr?cll Heszta (np. loby) Jest bez zmlan,
przy czym nieco efektywniej wykonuje si? w SST2K2
dropahoty - plteczk? mobna "zgasib" z wi?kszq flne-
zjq I nadab jej wi?kszq rotacj? nib w VT. Tryby zaba-
e^podobnle jak w "jedynce", nie ulegly zasadni-
crym zmianom - numero uno stanowi 'World Tour’
(czyli nic Innego, jak 'World Circuit’ z VT), ktbry w
nowej edycjl zaezyna si? od opcjl stworzenia wla-

w zasedzie mamy do (zynienio z VIR-

TUA TENNISem, lyle be nieco zmodyfi-

howmiym, tak oieliy mozna byto bez

skrnpuibw wyciqgnqc i klienta kas?.

Ale czy na tokq gr? sikoda kasy?

snych zawodnikbw (laaka I goSb). Mobna wybrab I
wzroal, wag?, kolor I rodzaj wlosbw ltd. Pbbniej I
treningi (kilkanabcle nowych mini-gler jest cal- I
kiem, calkiami) I zawody na coraz to wybszym I
szczeblu • nic nowego, ale rajcuje jak dawnlej, P
Brakuje jeno oblecanego wczebnlej tryhu on-line. L
Gralicznle mobna mbwib o nieco lepazyeh tekstu- I
rach wpakowanych w zawodnikbw, ale - jebli mam I
byb szczery - bardziej podobaly mi si? np. skiny I
twarzy w VT (tu g?by tenisistbw/tenisistek sq Jak-

1

by "nieobecne" - zwrbbcie uwag? na ich wyraz w
"

powtbrkachl). A na konlec mala uwaga - jebli ktoS
nie szarpal w poprzedniq cz?bb, niechaj do ooeny I
dorzuci jedno oezko. GRAditJ "



pod^a za Arim I Stanem,
chcqc nie chc^c oferujqc

Im swojq pomoc. ERPeG
ten jest przyMadem typu
bainiowego, 2 wybftnyml
nastawieniem na polewa-
nle z czego tylko mo2na
(stownego i sytuacyjnego), I

CO obok nietypowe] fabuty

stanowi prawdzlws sil^ (ej I

Od strony graficznej gra

prezentuje sig przyzwolcie

- jak na ba^nlowy styl przy-

state, na kazdym kroku to-

warzyszy nam feeria bam,
otoczenie wykonane jest z

dbatodcis o szczsgdiy, a

postacle tak karykatural-

ne, ze czgsto przyctiodzi

nam zastanawlad sig, z

czym wtaSnie rozmawlamy
- zmutowanym krokody-
lem, czy facetem, ktdry

potkn^t forteplan. 6w sty(

graficzny nie kaidemu
moie przypaid do gustu,

a zwtaszcza mitoinikom
naturalnosci srodowiska,
lecz przyznac trzeba, 2e gra

zostata wykonana solid-

nie, chocla2 czasami de>

nerwuje zbyt przesadny
Motion Biur i "rozmaz" spo-
ro oddaionych obiektdw.

JeSli chodzi 0 ud2wigko-
wienie, to rdwniei naie^yj

je uznad za solldne, dykto-

wane przez radosny, ba-

Sniowy styi. I

ONY to taki dobry tatud - wychowet PSX'a

I V ^^^Vkawe pozyeje. Nie atroni w tym wzgi^-

I H dzie od oryginainoScI, co nale2y pochwa-

I
V lie, wi^ gry wydawane przez firm^ czg-

I
ato wnosza pewien powiew Swieio^ci na

I I nasycony wleioma sprawdzonymi pomy-
Istami rynek. Taki powiew wnosi rdwnie2 6w najnowszy,
Ifirmowany przez SONY eRPeG - opowie^6 o chtopcu i jego

Idziwnym cleniu.

lOKAGE: SHADOW KING w Japonii ukazat sig Ju2 Jakii czas
Itemu i to pod tytutem, ktdry przettumaczyd moina byto

Ijako "Diabet i ja". Nazwa ta 0 wiele bardzie] pasowata do
jzawartodci owego RPG, ni2 enigmatyezny amerykaitski
Itytul. gdy2 serwowana nam opowle^i faktyeznie zawiera
rdlabelskie" wqtki. 0162 pewnego razu pewien malo zna-

Iczacy chtopak (Ari), w ceiu uratowania swojej chore] sio-

Istry, staje si^ niewolniklem pewnego demona, ktory odtqd
Ipod postacia cienia kieruje dalszymi poezynaniami na-

Iszego bohatera. A czego pragnie 6w demon? Ano przede
Iwszystkim odzyskania swoicti "ztych mocy", ktdrych po-

Izbawiony zostat w czasie przebywania w mlejscu odosob-
Inienia (w butelce:), a ktdrych uzyc zamlerza do podbicia
liwiata. Demonowi temu na imi^ Stan i uwaia sig za rein-

Gra wybitnie przeznaczO'

na Jest dia mtodszych od*

bioredw lub zawodnikowj
iubujgcych sig w "baSnio-

wych" role-piayach, col

potwierdza nie tylko Infan-

tylna oprawa grafiezna
oraz ociekaj^cB humorem I

Iczym. Jest on totalnie olewany przez spotykanych ludzl, a

Ijego wyakoki zza plecdw bohatera uznawane jako zaje**sta

Isztuczka tego ostatniego. Zamiaat grozy budzl 6miech lub

|zaciekawlenle ("Cooil Do It again!"), na co nic nie mo2e
Iporadzid - wszak wygl^da Jak przeroSnigty cieit. I tak wa-
Idruja soble obaj - niefortunny chtopak i jego nielortunny

Idemon, po tej basniowej krainie, tropi^c fatszywych Evil

iKIngdw i odbierajqc Im nale2qce do Stana moce. Do owej
Inlelypowej pary doiqcza si^ szereg rdwnie nietypowych
Ipostaci, tworzac petna skrajnodcl dru2ynf. Mamy tu m.in.

lamiertelnego wroga demondw - wojownlcz^ Rosalyn, sza-
llonego profesorka Kislinga • badaeza duchdw, jaka^ 6wlr-

[nlata ksIfZnlczkf Marlene... k«dy z wtasnego powodu

tabula, lecz r6wnie2 proste I

walkl I zagadki oraz nieskompllkowany sys-|

tern, w ktdrym tylko czasami mamy wptyw naj

klerunek rozwoju gtdwnego bohatera. Ulmol
iwszystko polecam tp pozyeJa, chodby w ra-

'mach zastoju w prg^kcjach z tego gatunku
na PS2, a przynajntul dIa sp^dzenla paru

odprf2ajqcych i zaba^^^ godzin przed tele*

wizorem.D

lORYWALNOaCi

I G0D2INA

^MNFANTVuIoSC

T PBOSTOTA

A ORYGINALNA FABUtA

A HUMOR

A OPRAWA

0C6NY; KUJOT

lyhUdow,



WOJE TRZY GROSZE

by zOteydowanle vadclasnac
leslnltcozbyl'gtceto-

Myszag

Gra jest triidna. ZAPOMNU o suId-
nych rajdach

i beztroskiej rozwatce
- tutaj ustyszysz tylko symtotiif "Ziu-
uu, bum, trutu-tulu" w wykonanlu
przecfwnikow

i animacj^ ukazujq*
cq strqcenle Twego helikoptera. Mu-

I
sisz trzymafi si^ naprawd? NISKO
przy zieini, atakowac z zaskoczenia

wykorzystujqc zaslony (eronowe f budynki, kai-
dq misjf doktadnie rozplanovyad taktycznie.
Oczywiacle doskonate opanowanie sterowania
dwoma gatkami jednoczeSnfe to podstawa. DIa
mnie jest to ogromna zaleta, ktora jednak dia
nleklbrych mo2e okazad si^ wadg. Polecam
prawdiJwym hardcore'owcom..

Uproszczony
T symulator
'helikoptera -

laii. «
, TEGO WtA-
SNIE BRAKO-

ViatO!!! W
dodatku jedna
z najtrudnlej-
szych gier,

jakie pojawily
si? w ostaf-

nich czasach.

Chcesz sl^ poczut jak Dztelny Bog-

lornetki, ciy tei karoblny

snajperskie pozwolojqce

przykiiiai obrai od wie-

k6v» sprawialy ogromnq

rodochf. Tuto[ tei momy
moiliwesf zoomowonia i

to naprawd? SOIIDNEGO.

Hummer widoczny ne scre-

enie daleko nie zajedzie, i

oinie!;).V
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U20 si$ ostatnlo siyszy o terrorystach I irmych Osamach... I nic dziwne-

D
go. skoro strOie prawa chodzq "na bani". a obywateli maj^ bronic jakies

oazotomy w co bardziej wymysinycb pelerynach... Bo sam powiedz -

gdyby na swiatlach zatrzymat Ci^ kolo z plastikowymi uszami i krzykn^t:

"^toj, albowlem przejscie na tym oto czerwonym Swietle jest niedozwolo-
ne! ", to chyba sam datbyS mu w rnord^. po czym obrabowat najblizszy

bank i uciekt na ciepte wyspy Pacyfiku, co? Niemnie] tacy np. koderzy z

UBI SOFT wpleraj^ narn. 2e 6w kolo z uszami na szpic to osobnik godny nasladowa-
nia... Wpleraj^ nam, wciskaj^c w lapy plytk^ z BATMAN VENGEANCE dia PS2... Wple-
rajq nam i robiq to. musz^ powledziec, niezwykie umlej^tnie!

Nowy BATMAN bazuje na serii kreskbwek -
i chwala mu za to! Dzi^ki temu klimat jest

naprawdb swietny. iicie filmowy - a2 moZna wesoto rykn^d. ie w kohcu doczekalismy
porzqdnych przygdd Batmana! Wszystkie postacie wygl^daj^ jak Zywcem wyj^te z

telewizyjnej serii - w kohcu Joker ma sw6j obl^dny, charakterystyczny usmiech, zab
jego laleczka nle2le kr^ci biodrami w obcistym kostiumie z dzwoneczkami (no co?!
Zawsze mialem na ni^ ochot^...). Jebli zas chodzi o samego "Batowanego Mana". to

kolo budzl respekt - kwadratowa szczena i majestatycznie powiewaj^cy ptaszcz to

jest to bez czego porzqdny Batman nie mo2e sif obe|bd... Developer mocno skorzysta

Co by wl^c nIe mbwic. BATMAN VENGEANCE ma wybitnie filmowy klimat... Raz.

2e kamera potrafl szalec (plynne TPP, kadry fllmowe, a nawet FPP!). Dwa, ze

misje s^ tak rbznorodne, akcja tak dynamicznie prowadzona, ze wybryki usza-

tego lykasz jednym cl^gleml NIczym mandaty na polskich drogach! A to zwy-
czajnle trzeba nastukab kolejnym oprychom (mo2na ogtuszonych pbtdeblll za-

kub w kajdankl!), a to zaliczyb swobodne spadanie w dbl przepascl, a to znowu
przebrnqc przez kllka "cicbych" etapbwi
(skradanie si^ niczym Solid Snake, unlka-

nle systembw atarmowych ltd. swietnie si^

tu sprawdzal), ewentualnle posmigac po da-

chach budynkbw (linka z hakiem wpadnie
Ci w tapy). tudzIeJ skorzystab z bardziej zme-
chanlzowanego sprzftu (rajd Batmobilem/
lot statkiem powletrznym). Jak sam wl^c
widzisz, nie ma nawet najmnlejszej moill-

'

wosci, zeby sl$ nudzic. Ech! Rajcownosc
ostro uderza do glowy, szkoda Jeno. ze po
bllsko 20 misjach jest juz po wszystkim.
Ale cb2 - taki urok pozycjl spod znaku 'ar-

MOJE TRZY GROSZE

Nowy BATMAN jest

wl^c gr^ jak najbar-

dzlej udanq, co po
dtuglej serii crapbw
spod znaku Uszaste-

go. niezmiernie cle-

szy (ja flkam koziot-

kll). Niestety, najwl^k-

szym mankamentem
tej produkcjl jest jej

data premlery, ktbra

Zbiegla si^ z wysy-
pem wielkich hlcio-

rbw na PS2... Bo sam
powiedz - czy wolal-

bys skradac sib w
clemnych zaulkach

lacyjnym Batmanem.
czy nowym "cool ma-
dafaka" Solid Sna-
ke’iem...?

Ja,wielki M;
, kln^sif napot^gf posgpnego

czerepu (tudziez innych przecfmiotow o pijackich
nazwach...) - z "Batowanym Manem" mam nie-
wiele wspolnego i w przeciwiehstwie do niego,
plujf na ulicacn, depczf trawniki i... i...

III ’.

'II.'
:
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"Raz do roku wielkte $wi$to, mofch iaiek bal"... Tak chciato by sif zadpiewab, h
raz siddmy na sklepowych pbikacb l^duje odmtodzona I wzbogecona wersja n
seril od EA - NBA LIVE. Do lestdw otrzymalem dwie wersja gry - na PlayStation
C62 mo2na rzec... Obydwie wersja dzieli tak ogromna przepabc pod wzgffdem
animacji i rozgrywki, ia po pewnym czasie zacz^lem sig zastanawlac, czy warto
recenzj^ l^czonj,,. Ale, co zroblb - 6clera kaie, Sclera ma, hehel No, to dsn?..

wersjl PS2 od razu widab r?k? EA - wszysi
pl?kne, kolorowe; przejrzyste menusy, sta

bajery... Hbwnlei gralika I animac
f'® inaksimum i czasem jest wr?cz trud

ziudzenia, ie bledzimy prawdziw? relacj?

It ^clzie kruczek? Ano w ^m, ze przy calycl'

it bajerki, rozgrywka zeszia na plan dalszy,

dynamiczna, ani piynna. a w dodatku akC:

k komputer sq po prostu bez polotui Widab
X. ^ zostawimy przeciwnika samego z pllkq po

ft zamlast rzucab tub wsadzab pllk? - podaje

CASTLEVANIA zagosclla w sercach wielu Graczy • jak

niB wieki temu, to przynajmnlej po premlerze nieziem-
skiej CASTLEVANIA: SYMPHONY OF THE NIGHT. Te-
raz na Szaraka wychodzi CASTLEVANIA CHRONIC-
LES - zanim (cdnak rzucisz si? na ten tytui niozym
Amerykanie na Osam? Bin Ladena. przeczytaj ten leksi
do kohca, a moze twe zapaty slusznie ostygn?.

CASTLEVANIA CHRONICLES to lylko nowa nazwa sta-

rej, bardzo slarej gry. Jest to port AKUMAJO DRACULA
z X68000, japonsklego PcCela z konca lat 80. Oodalkowo
KONAMI uraczylc

.
mozliwosci? wyboru; nowym I

pomi?dzy oryginain? wersj?” wyml atrakcjami jest galena s .

wywiad z tworc? CASTLEVANIA: SOTN. w
dowiedzieb m.in. o tym, ze planowane s? (

gler z tej seril, klora odstona jest najblizsza sercu owego pana (CASTLEVANIA 3: C
takze 0 tym. 12 szykowana jest nowa cz?sc sagi.

"Arranged Mode", czyll podrasowana wersja tylko nieznacznio rozni si? od pierwowzoru.
wyobrazib. jak prezenluje si? gra sprzed ponad dekady? Niezbyt sympalycznie si? to zapoir

jest lakzle- wszak gry z seril CASTLEVANIA zawszestaly na najwyzszympozlomie, jezeli cl

zuain?. CASTLEVANIA CHRONICLES wygl?da wprawdzie wyraznle gorzej. niz SYMPHON
mimo wszystko nie wykrzywia twarzy w gescle zdegustowania. Jezeli zas chodzi o opra'
powiedziec- iz oryginalna sciezka d2wi?kowa byla zachwycajeca

i moze si? podobac nawel
DZIANKA! KONAMI przygotowalo solidnie odnowiony soundtrack, ktbry piesci uszy.

k Tyin wszystkiin, ktorych przygoda z omawian? seri? rozpoczfla si? dopiero od wersjl na PSX nale2y wyjasnic,
' iz start! odcinki zdecydowanie si? roznily od 32-bitowej wersjr, Brak tu jnkichkolwiek elementow RPG-a i zawilej

I fabuty.asainagrajoslzwykl?.liniow?platformowk?.wktore|nleniamowyocofaniusl?ljaklejsg(fbszeleksplo-
! racji zamku Draculi i terenow don przyleglych. Nasz bobater, Simon Belmont po prostu sunie do przodu
, trzaskaj?c betem/kul? z kolcemi na lancuohu i wykorzystuj?c dodatkowe wyposazenie do rzucania (sztylet.

topor. butclka ze swi?con? wod?, gwiazdk.i,,,) wykancza wszelkie paskudztwa sluZ^ce Oraculi, na koncu kaz-
dego etapu walez^c z jakims bossem, np. meduz?. czy smokiem na pol ekranu. I trzeba powiedziec. ze pomimo
uplywu lat gra si? w to jeszcze calkiem przyjemnie. Pod jednym warunkiem - JESLI KOCHA Sl^ CASTLEVANI^!

LIUi
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DESIGN POSTACI

survival-horrorach straszyty nas juz zombiaki. wampiry, cienie i inne paskudztwa I
-

. A przyznac trzeba - spetniaty swq roI$ doskonale, bfdgc przyczyn^ niefednego aktu

m "wprowadzenia w blelizn^ elementow kolorystycznych":). W nowej grze od TALONSOFT^ XJm ^ zamiast "nieludzi" czy te2 "kiedys-tam-ludzl" mamy... ludzi. lyle ie nieco nieludzkich.

~y Eee... 0 so chosi? Na pocz^tku tego tysi^clecia powstal Projekt Vita zajmujqcy si?

poszukiwaniem na Marsie Zywych istot. Wkrotce po|awity si? pierwsze sukcesy - 50

metrdw pod powierzchni^ Czerwonej Pianety odkryto zywe bakterie. W pazdzierniku

2017 roku odkryto podobno jeszcze wifksze organizmy. Podobno, gdyz wkrotce potem kontakt z bazq na

Marsie zosta) urwany i mimo usiinycb prbb, nie zdotano go przywrdcic. Wkrotce potem wyrusza trzyoso-

bowa ekspedycja ratunkowa, ktbrq dowodzid b?dzie - a jakze by inaczej - Gracz.

Rozgrywka niewieie rd2ni sif od tej, ktor? serwowaii nam kiasyczni przedstawicieie gatunku - saga
RESiOENT EVIL czy tez ALONE IN THE DARK. Zasadnlcz^ r62nic^ jest motyw wspbtdziaiania cztonkow

ekspedycji. Nie ma bowiem, znane] chociazby z AITD. mozliwosci wyboru mi?dzy poslaciami na czas

trwania catej gry. W MARTIAN GOTHIC: UNIFICATION bgdziesz musiat rozwigzywac zagadki z rdwnolegtym

udzialem catej trbjki, Przyktadowo: saper Karne zaklinowat si? w korytarzu I nie ma perspektyw. by

poradzit sobie sam. Wbwczas do akcji wkracza pilot Kenzo I za pomocq komputera otwiera kumplowi
drzwi. A jako ie w obwodzie pozostaje jeszcze babeczka, Diane Matlock, sam juZ zapewne zdqzyles

zczaie, ie scenariusz jest zamotany i zmusza do gtbwkowania bardzie) ni2 jakikolwlek Inny survival-

horror. Choc, czego ukryc si? nie da, MG:U garbciami i

czerpie z innych przedstawicieli gatunku. Gtbwnie z serii

RE - czy to sposbb save'owania (maszyny do pisania

zmlenlono na komputery). przechowywania przedmiotow ^ '

(zamiast skrzyni - poczla pneumatyczna), czy nawel poru- ^ ^
nieodt?czne "yyyeee...’ ).szania si? przeciwnlkbw (gibanie si?

male, na dodatek Gracz caty czas czuje na sobie pi?tno stow: "Trzech wejdzie,

wyjdzie tylko dwbch...", ktbre wprowadzaj? dodatkowy element tajemniczosci.

Nie2le prezentuj^ si? rednerowane lokacje (choc z tymi z ALONE'a nie ma
' ich CO porbwnywac). na tie ktbrych z kolei kiepsko wypadaj? postacie.

straszBce kolorystyk^ i paralityczn^ gam? ruchbw. Nie jest to jed-

^ nak element, ktbry mbgtby w znacznym stopniu uprzykrzyc

L rozgrywk? - a ta, przyznac trzeba, wci?ga. Zwtaszcza na

;
poczqtku. kiedy po korytarzach petnych wrogo nasta-

. wionejhototyhasaszbezbronl. mog?cdokuczycp^ze-

/^ ^ ciwnikom co najwyzej pokazaniem plecbw. Cie-

( . ' s*y dzwi?k - dobrany dose suge-
^

stywnie. a takze motyw przewod-
nigry(ktbregopostuchacmoz-

\ na w menusach). Catosc oce-

nib naleiy absolutnie po-

V ^ zytywnie. tym bardziej,

\ ze w kwestii horrorbw

lilk ^ A \ na PSX'a nic cieka-
‘ 1

* V wego juz si? raezej

^ r ' tie ukaze. Dia mi-

J , toSnikbw zombia-

, \ kbw pozyeja mte-

4 / \ resuj?ca, resz-

^ ^ af \ cie rbwniez pole-

' \camzerkn?c.

! wygeneiujesz kloco, o o opohniu sif nq solorium lez

I gdzie lu integrorja z olocienieni, kurde lej?:)

Gracz caty czas czuje na sobie
stow: "Trzech wejdzie, wyjdzie
dwbch...", ktbre wprowadzaj? d
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I

KMy* pewten abawny cztawMi pi>
^

I

wlcdzlat; 'KaH jatdzl na atenlul". Nte pamtjtam dohladnie, czego 6w tekst m!at dotyczy6, ale

I

pn«Kl^ jest to. U uwWblam StONIE. mam wt^z do nich slabod6, Ja mlatem okazj^ doiwlad-

I

eayc recchania na stenio nie raz -
1 WSZYSTKIM TO POLECAM. NIesamowite wraienia zapew-

I

Po CO )a tu o rym nawijam? Ha - nla bez powodul W cieplutkim DYNASTY WAHRIOnS 3
:
panowte z KOEl zafundowall nam moillwoid przeprowadzania darmowych crash-testbw z
wyhorryaiantem tych zwlarzakdw! Tak, tak - teraz przy)dzle Ci si? zmierzyd z wrogimi alonfa-
mi bofowyml, a takie aamemu zasl^id na grzbiecie wielkouchego giganta, co by

‘

I

mi bofowyml, a takie aamemu zasl^id na grzbiecie wielkouchego giganta, co by na peinym Jh
I

gafle iratowafr wrogie zasl^py (wepmMe uczucle - ten maltaj^cy si? ogonek. gioSrte st^pni?-

I

o(s I TR^BA w ifiyclu!:). Jaiell chodzi o datsze zmiany w stosunku do DW2, to na pieiwszy rzut oka nie ma ich wiele. Cate azczrtcle
Dotozorto tfyb Multiplayer (Split Screen), Time Attack i Survival (yeahl JesteS zupelnie SAM przeciw calej armii') pojawlly sle

I

zwiikazyia si? Iloii doatfpnych Mtaw (3 strony konfliktu) • ktbre to leraz sq znacznie clekawsze I dlu2sze. Jest te2 wiecei oostartl. z

I

"j^ "****^,*** )•« to, ie TVroja postal si? rozwija dzl?ki znajdowanym na polu walk! przedmiolom' (c
!

• (« np. natmocnM^zs Mute), a asm masz wptyw na to, |aki ekwipunek przydzielisz 8wo|emu wymiataczowi.
:
Cttopksm nla tyte ztepkaaM *>9 •taiystyki. ale te2_. umiel?tno$ci walkl (combosy)!
®'*"*t^** ty*® iiiaaiWIJlu anianem. cpotetovne ai? moiesz bardzie] urozmaiconych p6l walki.
|ilo I )ut nte artenaft at? Mtenii?uia animaoji. Hmrn... DW3 moZna tak podaumowad; je2eli nie kracila

55®*^®
fq?«z?*^tkVtte.tozteMBaaio naaliBe v. Jeteliiednaklaaltetakaamo ^ WL . A
JMi la UStOSMKSM kWKSYMALNEJ NA-PIER...-DZIELANKI, nie .>.X
wNwag^ wlapBiaterryii ianuuu nbah^aii na polu walki - tykaj DW3

Nie? To bar-

dzo sympa-

zupelnie nie

^alowac. Ot, i modele bohaterdw uznac trzeba za na]wl?ksze do-
konanie grafikow pracojqcych przy TIMR. Coz z lego,
skoro cala reszta stanowi przykiad, jak nie nalezy
robid gler na PS2. Fatalne tia, beznadziejne olooze-
nie, a takze niesamowicie denerwuj^ce zwolnienia
animacii (padaka. zwiaszcza ze przeslrzenie s^ tutaj

wyj^tkowo mato rozlegle) w zasadzie od razu prze-
kreslaj? ten tytui, Podobnie zreszt^ jest z rozgrywk?
- panuje tani schemat: rozwi^zanie banalne] zagadki,
w celu otwarcia drzwi blokujgcych dalsz^ drog? , za-
lalwienie kliku przeciwnikdw. rozwi^zanle banalnej
zagadki... Gry nie ratuje Xei spora liczba biale] bronl.

klor^ mozna zbierac w mlar? rozwoju akcjl. Do prze-
ciwnikdw nawalac tez mozna z pistoletu, eweniual-
nle u 2yc wlasnych r^k i nog, co de facto zreaiizowa-
ne jest traglcznie i szkoda si? tutaj nawet produko-

"jestem ludzikiem i macham mieczykiem". o kata-

strofalnej oprawie wizualnej oraz rajcownosci wiel-

kosci^ zbli^onej do bakterli po lewa^wle. I wszyscy
by juz dawno o tym tytule zapomniell. gdyby nie
oszotomy z UNIVERSAL INTERACTIVE STUDIO -

chlopaki nIe odpusclly -
1 zaatakowaly PS2. Schetnatycznosc I nuda zabily t? gr?. Ja wiem, 2e to

jestnlsko bud^etowa. kameralna produkcja. ale let
nie mozna wciskac Graczom shitu bazujac na glo-
snym tytule, Nawet fan! filmu nie majq tu czego szu-
kac (choc, nie ukrywam, wstawki I tllmy na plytce sq
doskonalej Jakoacl), pytam si? wi?c • po co to

THE MUMMY RETURNS, jak sam tytui wskazuje,
jest produkcj? opart^ o film, ktdry notabene kllka

miechdw temu dane bylo ogl^dad na ekranach
naszych kin. 1 o iie film 6w w samych tylko Sta-
nach zarobll ponad 200 min. dolardw, tak z gr^„.
Hmrn, mamy zalem przygoddwk? akcji, tradycyjny
widoczek TPP zza plecdw bohatera (mo4emy slero-

wac"ludkiem"
polegajgcych t

nikdw. Nowych ofkoz tylko z nazwy, bo kazdy jeden
to niemal ten sam ztepek tekstur • inna sprawa. ze
catkiem niezlych jakoSciowo. Yup! TeksturkI na po-
staciach prezentuj^ dobry. wl?cej nii sredni pozrom

: jedynki oraz mumi^!) I szereg misji

Pita



tawodnlka; nie raz zdarza stf ,
ze jestesmy ustawnnl boklem da wroga i me mozemy btyskawlcznle oraz bezpiecz-

nle zwroclb sl$w strong przeciwnika. Co jak co. ale tylu l Mn pozwala na naprawdf urozmaicon^, bogatq walkf
,
w

ktdrej wszyscy "gral^cy na Jana" padna Uyskawiczniew starclu zwyazkolonym Graczem. Naprawdf Interesuj^ca.

cho6-|akwlda6po wstepla-nlepozorna gra.H



Spoty reklamowe cukierkdw M&M's wyrdiniajq
sif na tie fonych reklamdwek nader pozytywnie
(wszak najgorsze tile sq, a I humofem od nich
bl)e), za CO cze46 Im ! ehwate. Co zad si$ tyczy
amaku owych stodyczy - Jest on koiWrowersyjny
bardziej nU czfowlek czytBj^cy Koran w samolo-
cle (fa I tak vrolg "lenUIW:). Jeill Jednak mySllsz,
Drogl Czytelniku, 4e gra r6wni«4 w’fakikolwiek
aposdb wybija ai$ spoirdd Innych tytutdw, to
dobfze Ci radz^: odtdt wreszcte pajobotropy...

Olo I llagowe maskotkl koncernu dwdeli amak“,
i6«y "Orzech" i czerwona "Czekolada' rusraja
w iwial. Ot, tak po prostu, bez sensu, bo i po co
dopatrywai si^ w ich poczynantach jakichkol-
wiek Ideologll. Acz fabufa Jest, iebyi soble nie
pomydiat - trza przeciwstawie sif fnwazji Minis
(to te nowe cuklerki) I pozblerad je do jednef, jak
to si^ mbwi. kupy. Debllne. Przygodf zaczynamy

AI J ..
r-r-'.-i N/J uoyu przygoav

sledzHem onegdaj z zapartym tchem, rtn^c z
radoSci nafplerw w pieluch?, potem do noonika
by wreszcle paskudzlb w "dorosle" majty, Na
szcz^Scie gra nIe okazata sig na tyle dobra, bym
zdefekowat do doplero eo zakupionego komple-
tu skdrzanej blelizny, hebel

Z materlatu na cafkiem niezf* (jak mySJg) gre
przygodow^, THQ atworzylo klaayczn^ plattor-
mdwkg z wldoklem 2,5D, czylf z ”udawaru|" awo-

belku przygotowujgc przedtem "wa2ni
po czym rozpocz^tem "posledzenle".

W pfeczg pads programidcl oddall
gy’ego I Scooby’ego - Gr:
zmlan?. WIgkszych rdZnic i

debiJamf nie uSwIadczytem.
. ....

czasoprzestrzett, zwledzajqc przy tym cafkiem

nam Shag-
Gracz kleruje niml na

aterowanlu tyml
tak penetrujemy,

AUqZtf
i Ci sl^ na padzie dtonfe spocld).

I Jeili chodzl o wraienia wizualne, to jest orygl-

I
nalnie - wszak do tej pory 2adna gra nie pokusl-

Ita si$ 0 tak artyatyczne ukazanie na ekranie ob-
Irazu povrtdrnie przetrawlonego pasztetu:) W
I kwestli diwifku tei "mozartuff" nie ujwiadczysz.

I

Brz^czy ooS, ale niezwykie kleprawo. "Moze wigc
Ichociai grywalno66...7" - szepniesz niedmiato,
I ale ja z mint) Andrzeja Soitysika gtowg kiwn$
Iprzecz^co. Niestety, tytui nie oleruje nic. Mo2e
Ipoza zabawnymi filmlkaml pomi^dzy etapami, w
ktdrych "Orzech" I "Czekolada" robl^ siarg. Ca-
loid Jest Jednak bezbarwna, pozbewiona sensu I

wog6leJakadlaka"lewa" (czyli codwstylu HiV'a:)
(H; banany pompowad, ale Ju21}. Olewka.G

pokaing liczbg partstw. Hozgrywka Jest drama-
tycznie uproszczona - 2adnych tamlgtbwek, na-
parza sig przed slebie bez wigkszego sensu. Od
czasu do czasu Jakl4 boss sig trafi, Jednak gene-
ralnie ka2dy etap mIeSci sIg w ograniczonym
schemacle. A to zie, gdy gra Jest schematyczna,
prawda? Nie to Jednak doiuje - wszak TEKKEN
tei jest schematyczny (jakied naparzaj^ce sig
pamperki, zupetnie bez sensu, hehel). Oprawa
audio-wldeo r6wnie2 zdaje sig ur^gad jakimkol-
wlek normom, na co nie bardzo da sig przy-
mknge oko (I ucho ofkoz:). Animacja zacina, gdy
na ekranie znajduje slg... Jedna posted

( 1 ), i w

W E R D y K T IRDYKT ERDYKT

9

I

idzgc nasprayowane na murze hasio "Albo MOj ||
JJest za duiy, albo Barbie Jest za matal" - nic
sobie zert nie robl^, podg2ytem dmlaio do skle-
pu, CO by w zgrzewkg browobw slg zsopatrzyd.
Sgczgc piwko wkrbtce po tym, przypomniawszy

I soble nie klepski slogan - dmiad mi slg zachcia-
lo, gdy Bezezelny zarzucii od niechcenla: czeka
CIg wspanlala przygoda z lalkg Barbie. Hm, tod
to cymbai z kosmosu... Barbie od zawsze koja-
izg z blondynktt gingcg traglcznie podezas gra-

Ibienla lidcl - ot, spadajgcg z drzewa. Z drugie
J zad strony - jako wampa w duecle z Kenem, kt6-
Irego obraoa na wszystkie strony. BARBIE SO-
I
FTWARE - developer - zadaio ktam "slereotypo-
wl by HIV", kreujgc nowy "Imidi" (aluni. Do gry
traflla zatem zgrabna 1 wysportowana nlczym
^ra Croft laska, catkiem sprytna I rozgarnigla.
Co powlesz na takt, Iz gra zostata wykonana na
mogiig przygdd CRASHa, tyle 2e o dwie klasy
slabiej, poza tym oferuje VR Training a’la ten ze
specjalnej wersjl MGS-a? 2dtty beret? Przypal?

Przemlerzajgc 3 krainy (Eglpt, tybet i afrykatisltg
dZungIg: gdra 1,5 godz, zabavry -

I po ptokachl),
Barbie zbiera kolorowe diamenciki I rozkoszuje
sig ulotnym pigknem motyli, przy okazjl uwa2a-
jgc, aby nie wpaid do wllczego doiu lub zebrad
spadajgcym kokosem w teb (ech, te malpyl A to
cl dopiero JaJcaryl), a I charakteryatycznle wypl-
na podfadki wspinajgc sig po dclanach. Jak by
tego bylo mate, kica nlczym kozica po kiadkach
i koizysta z alternatywnych dcleiek. To wszystko
ju2 bylo, lecz leplej podane. Co wkurza, to kelg-
iycowa grawitacja I maksymalnie skaplone, malo
precyzyjne sterowanie (dodatkowo ociglalaj -

postad reaguje "co 45 stopni". Kamera ustawla
sig ngdznle, skutecznie ograniczajge moillviroSd
.podziwlanla otaczajgcego krajobrazu. Wykona-
J nie; z uwagi na ngdzny tramerate (slide-show?)

I

lubdstwo polygonalne, ogdinie wypada baaar-
|dzo drednio.

J

BARBIE EXPLORER to tytui przeznaczony stric-
te dia najmlodszych, bowlem kaddy, kto poslads
wlosy lonowa wymigknie np. nasluchujgc Intell-

Igentne hasla rzucane przez "super blondyng"
l(m.in. "0. slorti"). Wychodzg z zalozenia, Id jedll

I

brad slg za plagiat, to trza przewydszyd pc
'

nem plerwowzdr, a BE brakuje do CRASHa
tinlej wigcej millard lat dwietinych. Na
plasterkl.n



Poczqtkowo nie zdolalem wkr^clc sif w kllmal KINETICA, lecz 2 czasem, gdy zakumalem meandry stero-

wania i tras. zaczqlem toczyc slln^. Jazde na wszelklch motliwych ptaszczyznach,

sunifcie bez trzymanki. piorunuj^ce wraienie prfdkosci... Gdyby po tych

wtasnie Irasach dana byio szalec pojazdamt "wipeoulopodobnymi", K 1NE-

! moglaby zarz^dzic na caiej llnii. A tak - jest dobra na kllka wieczorow

(wysoki poziom trudnosci), bo najzwyczajniej w awlecia atosunkowo szyb-

1
1

nudzi. Wiernym tanom seril WIPEOUT, wyczekui^cym FUSION z wywa-
' lonymi j^zorami, serdacznie polecarrr przede wszystkim EXTREME G3 , w

kolelce drugle miejsce zajmuje KINETICA wtasnie.

. 'Wyscigi
kalaWctr****-,-

„ cyborgow???

MOJETRZY GROSZE

Pita



iBdonek wylwthawy C4 - stynny 'piostik'. Wystarizy lylko podfq-

oyc zapolnik, by cleszyc siy eksploziq.

Fuksn - pklqlet.

Spyder - jednq z lepszyth broni mosiymmych.

polem la pomqtq gionqtow pozbywqj si? lycb ra dole. Somq snotperow-

kq lei moz™ sobie poradzii, ole zojmuie lo ItkI.? (zosu i polnebo duzo

szaqWq. Gdy zoliayn to zodonie, wyjdi z pokopj. Idi w lewo. Zoroz

DopolkBz goitio, klAiego ilikwidui. Idi w prowo i po zobkiq kifo m-
slppnycb bondziordw kieiui si? prosto do d™ oi zobonysz schody w
dot. Pozbymiqc si? kolejqych pizomndsOw sdiodz w ddl oz do r»sl?p-

dliesz do piohl. (ioslqpnie musisz uwobic z rqk poi

k? w bialym slr^u. Pooiifloi by noipierw zobic (noilepiei strzolem w
lab-) goslkd«, kidrzy rnon n ™ "loszte, gdyz hccz^ zoWi, |, szybslej

nii Cl si? to wydoie I., klopq. Ibjleir zlikw’doi kolejqych wspohomtzy-

Znojdujesz si? w dzuqgll. Biagol] pized siebie. Usowojqc kolejno pize-

riwoikiiw nopolkosz koMol? o imieniu "Uan". Musisz [q dizotiit iion"

zo pomocq gninolu wysodzi w powietrze kqiobio moszyrnwy. Zlikwiduj

lizech goizi I udpj si? w lewo. Przed skryceniem, no zj'emi lazy ^odi
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znajduie si; wylgcnik geneiatoro Troosminer p«wer swtch'. Wyiga

go, 0 [KSlgpne udoj sig pod kDlejrtg sdiodki. Gdy wyjdziesz no pgwie-

Ine, bydg aloczoly lizy btamy: o numeroth 2, 3, 4. Idz w prowo.

Minlesz bromg numer I . V/ danku zobuczysz, jak zobijq Twojego kum-





mov.Tobrodznqilujesi;*

plzedosiDinjm pizedziale

netm. Gdy jq zahiinz..D

Camera

ZnaidziKZ sip w biidyrku. Skrpt w prow udojoc sip do mie[»o vridotz-

nego no mapce. Zo rogiem bpdziesz iriol iednego gokio we 'Flack

Jock'. Zabij go. ZoUeiz mu broci, a nastppnie klenjj si; korytorzm caly



W llam ! Dzislaj odbfor^ troche chleba z ust zg(Red.)6w
z dziatu testow. gdyz w "Kaciku DVD" przygotowa-
(em bardzo obszerny lest oryginalnego pilola SONY.

Na dtugo przed premiere PS2 w jej kterunliu padaiy zarzuly,

2e nie spisze sig jako odiwarzacz DVD. Jednl wyiyhail brah
pMola, inni narzekall na stabsza jaho$6 odtwarzanych Ml-
mow. Zagorzali fani Dronill roll PS2 jako kortsoll do gler oraz
jako Ddiwarzacza DVD -

i bez walpienia miell catkowita
racjg, cd ostalecznfe udowodnito ukazanie stg na rynko pilo-

la firmowanego przez SONY.

Urzadzenie kidre lesi rozprowadzane przez SDNY Poland ma
symbol SCPH-10172

1 jesl produkowane w Chinach. W zesla-
wie olrzymujemy plylg ze slerowniklem DVD
Player w wersjj 2.10E. odblornikiem
podczerwieni, 2 baleryjkl I oczywldcie

sam pilot, oraz obszerna Instrukcja ob-

slugl w sledmiu jgzykacb. 0 ile SONY ooio cwut. -

Poland aigdy nie zaiecza polsklej In-

struhcjl obstugi do karly pamipci czy
konirolera I lak bolesnie nie odczuwa

\
>sie braku jahlegoS oplsu. a tyie brak - .

polsklej Inslruhcii do pilola jesl du 2ym

I
minusem. Maze sytuacia poprawl sip

przy nastppnych doslawach, bowiem
pilot do lestdw byt jednym z plerwszycb

I
w Polsce.

Co dale nam nowy slerownlh DVD i pilot w pordwnanlu z

joypadem? WYODD^I Nie trzeba gnac do honsoli. gdy zabrak-
nie browaru na stole podczas ogladania filmu. Kdlturalaie

pauzuiemy film z pilola, idziemy do loddwki. vyracamy. roz-

sladamy sip -
i start. Co jeszcze? Po plerwsze moZliwosc

szybkiego wywotywania scon lllmp przez hlawialarp nume-
ryczna na pilocle. Wystarczy wpisac numer sceny I nastppuie
przeskok. Trwa to o wiele krocej ni2 la sama operacia wyko-
nywana z Joypada. Po drpgie przycish TIME dale nam mozll-
wosc wyvifolaiiia na ekranie lelewizora czasu trwania lilmu,

kaZdoj ze seen, czasu pozoslatego do koiioa lilmu lub sceny
BezpoSrednio z pilota mozemy lez zaprogramowac odlwarza-
- nie seen w zadanej kolejncsci. NowoScia

jesl lunkcja klawlsza A-B. UmoTllwia
on clagle powlarzanie Iragmenlu lilmu

"zaznaezonego" przez widza. Czyli na-

clskamy hlawlsz pierwszy raz I mamy

Instalacjp pilola musimy zaczpd od ak-

tualizacji slerownika OVD umieszczo-
nego w pamlpcl konsoli. Wktadamy ply-

Ip do nappdu. wczyluje sip menu I ko-

plnjemy slerownik na kartp pamlpcl -

PS2. Juz widzp Wasze zdziwienlel TAK,
aby horzystac z pilola SONY. Irzeba no- .
siadac harip pamlpcl PS2 z zalnstalo- . : cZi
wanym slerowniklem. Slerownik kopiu- .

le sip dosyd diugo. okoio dwdeh minul.

A Id dialego. 2e na naszej "bsemce" P]
zajmuie az 2,2 MB! Biorpe pod uwagp.
ze Save gry na PS2 zajmuje drednio 200
hB • lest lo dosyd duzo. Jak lak dalej

pojdzie I kaZde urzadzenie podezepia-

ne do PS2 bpdzie mlato swbj slerownik
,

wrzucany na Memorkp, to zabrahnie
mielsca na Save'y glereh. Nastppnie przy

'

wylaczonej - w celu bezpieczeiislwa

portow - konsoli podipezamy odbiornih

IB. Odbiornih wczepiamy do drugiego

porlu kontrolera. I tu SZOK! Ddblornik

podczerwieni NIE JEST PUZELOTOWYI!! pSB
Mnostwo nleoryginalnycb pilotdw ma
w komplecie przelolowe Gzujniki, a lu

TAKA plama. No cdz... Na szczpscie jesl

lo Jedyna powazna wada pilota. teraz juz tylko same plusy:).

Wyglad pilota nie budzi zastrzezeii, made go na zdjpeiu r

prawdziwycb wymiarach. Grubosd to ohoto 15 mm. jest le

bardzo lekhi. JeSli made sprzpl SDNY w domu, to wiecie 2

tern to 8 m. a dale] • musiatbym lewllo-

Pilot dziala lakZe w iryble odiwarzania

plyl audio CD, ale lylko w podstawo-
wym zakresie. Nie ma dostppu do 2ad-

nej z zaawansowanych lunkcjl pilota.

mozemy wyslarlowaC i zatrzymac piytp.

a poprzez klawisze L I

R

1 - 2 przerzucac
i przewijac sclezki audio. OczywiScie
pilot nie nadaje sip do grania w wipk-

.
szosc gier tze wzgipdbw lechnlcznych.

nie moZe jednocze^nie nadawac paru
sygnaidw np. skrplu l gazul, wipe Jesll

hto$ mySlat, Ze zaszaleje sobie w GT3 z
odieglej hanapy z pilola, must raezej poszuhac bpzprzewodo-
wego pada.

gem gler na PS2. Ze lake odtwarzacz

DVD la koflsola niezbyl sip u mnie
wysluzyla. Przynajmnlej w tym mle-

byl dobiy, szczegdlnle dia lanow
mocnleiszego kinal W chwili obec-
nej moea w koncu zaczeic szokuia-

ca. ptzvnaimnlel wlzualnle, "Celp"

iclekawe kleily Brllney zdpevdule
sip wvZerae ludziom mozgij. nlezle

wkrpcajaee "OszekaP Przeznacze-

nlo", a takZe "Desperatow" iznbw
Benicio Del Torn, znPw sporo strze-

lania I duauuZo przemocy). "Ce Kry-

jp Prawda" (mroezny Harlsson Ford?

NiemoZllweil, czy naprawdp eslre-

go Igwatly, kanibalizm) "Tyluse
Andronikusa" z Antliony Hooklnsem
w rail glOwnel. Jesl co ogladac... w
pgOle, pairzac na premlery I poezy-

nanla dystryhulorOw. mozna zaab-
serwowac oowolne upowszechnia-
nie sip nosnika DVD w Polsce. Jesz-
cze dwa. Irzy laia i zacznle zdecy-

dowanip wygierac kasety VHS. I bar-

dzo. bardzo dobrze w hoiicu kto

lubi. grzed eddanlem do wypoZy-
czalnl.nrzewtiaCtasmv?Ghe.ghe!

dopasowane nawel dIa csob o duZyeh palcach. Trochp walpll-
wosci budzi we mnie rozhiad kiawlszy przewilania szybkiego
I zwolnionego filmu. Jak dia mnie powinny bye one umlesz-
czone pod klawiszami PLAY, PAUSE f STOP, u gbry pilola
same nowoScI • cos, czego nfe ma ioypad: klawisze nume-
ryezne. klawfsz TIME, A-B, SHUFFLE, PROGRAM. Ceniralna
czpscia pilola sa klawisze kierunku i Enter. Na samym dole
przyciskl L i Ri - 3 oraz START I SELECT. Za udosippnienie sprzplu do leslow dzipkujemy tirmie:

"ALL-TECH BIS". Zielona Gbra, ul. Kuplecka 22
tel. 6832ti176B, 6832A1047



OSZUKA6 PRZEZNACZENiE / FINAL DESTINATION
Wyobrat sobie, ze dostrzegasz 6mier6... Widzisz jej ciert w zbyt glosno pracuj^cym wirniku weaty-

lalora, kilku stowacb wydartych z gazety, rozktaddwce na lotnisku... Czy uwierrylbys we wlasne
'

przeczucia i np. zaalarmowal wszystkich pasaierdw w samolocie, krzycz^c ze ten zaraz wybuch-

nie, czy moie jednak dat na wstrzymanie i zignorowal dziwne mysli? Taki wlainie dylemat ma Alex
.

• gtowny bohater filmu "Oszukab Przeznaczenie"... Dylemat 6w przeradza si§ w niezta jazd$, kiedy i

• jego przeczucia zaczynajg si? sprawdzac... Jazda przeradza si? w okrutng wyliczank?, kiedy i

okazuje si?, ze uratowani ludzle gina po koiei -
i to w bardzo wymyslny sposbb... Wyliczanka zas

'

przeradza si? w morderczy wy^cig, gdy... Huh, trzeba przyznab, ze film swolm klimatem wkr?ca
|

' ostro - nocny seans na dobrze ustawionym kinie domowym moze szarpngc nerwy. Efekty dzwi?ko-

we swietnie buduj? napifcle i atmosfer? zbliiiajacego si?, rieokresionego zagrozenia, Jesli zas
j

chodzi 0 krwawe sceny - na tak zroznicowane i efektownie zaplanowane sposoby chyba w filmach
|

- jeszcze nikt nie gin^tl Wprawdzie klimat powainego thriliera, pod koniec filmu, zbyt mocno prze-

f
chodzi w stron? wesotej makabry. ale nie zmlenia to faktu, ze ta edycja DVD warta jest iykni?cia...

Dia klimatu, bo dodatkl, choc wporzo, to jednak nie elektryzuj?! Ale wyd?te kawafki warto przej-
j

(
rze6,n [myq]

^
Dodatki; biografie aktorow I realizatora, wywiady z twbrcaml filmu, material dokumental- V y
ny. zwiastuny, sceny wyci?te

[

CELA / THE CELL
Mroczny film na wzbr ' Milczenia OwieC ze slodkq Jeniffer Lopez? Szczerze powiem. ze z lednej

strony nieco mnie to zamlrygowalo. z drugiej lekko si? u^miechnalem. A jednak "Cela' ma cos w
sobie... Ten film jest chory, zwyrodniaty... KtoS si? obruszy. ktos (hmmm..,) wesoto zamlaszcze'

Akcja rozgrywa si? rownoiegie na Owoch pfaszczyznach: w reainym swiecie. gOzie FBi dopada

sadystycznego psychopat? (na skutek tego ‘dopadni?cia‘ kolo przechodzi w sian spiqczki) oraz

w surreaiisiycznyoh przestworzach, wykreowanych przez mozg owego czubka. tacznikiem mifdzy .

nimi jest pi?kna Jennifer. Mora jako pani psycholog (za sprawg nowoczesnej technologii). stara si?

wyciqgnqc z umysiu mordercy miejsce uwi?zienia ostatmej ofiary., A taka podrdi w ciemne I

zwyrodniafe zakamaiki iudzkiej swiadomoSci nie jest bezpieczna. Doskon^e obrazuj? to przepi?k-

ne scenerie. przedstawiajqce swiat koszmarnych wizji psychopaty. No i te demoniczne kostiumy

pani Lopez' Musz? powieaziaC, ze takie pot?czenie robi ogromne wrazenie (scena rozczlonkowa-

nia zywego konia to ostra rzecz!). mocno podciqgajqc raczej slabe walory samet fabuty. Ocen?

podwyzsza lakze ciekawy material wrzucony na ptytk? - szczegolnie polecam 20 minut wyci?Iych

seen, czy obszerny dokumsni o samych efektacn wizualnych. Mocne kino, gtownie za sprawq
' samego obrazu. memnie] mocne. Bo czy powolne wyciqganie z zywego ozlowieka 2 metrow jelit

' to spacerek po parku?' 'i [myq] .

Dodatki: v,y;i?ie sceny, dwa filmy z p!o.nu zdj?dow9go. lilmografie aktorow i Iworcow. V y
zwiasiuny Kinowe programy interaktywne

BRACIE GDZIE JESTE^? I O BROTHER WHERE ART THOU?
Makabra. groteska i duzo czarnego humoru - z tego zasiyn?ll bracia Coenowie. Ich "Fargo"

zostato kilka lat temu obsypane Oskarami, a I wczesniejsze filmy pokazywaty talent owych kolaz-

kow. ukierunkowany wlasnie w 1? stron?... Tym bardziej wi?c si? zdziwilem, kiedy loh najnowsze

dzielo "Bracie gdzie jestes?" okazato si? komediq, rzeWbym rodzinnq... Jak by tego bylo mato -
I

duzo tu przeslanek religijnych, tanecznych ukiadbw choreograficznych i Spiewania (to prawie

musical!). Nie powiem. dzi?ki temu film mocno odbiega od standardowych schematbw, poslacle

gtpwnych bohaterbw wypadajq ciekawie, ale... halo! Nie tego po Coenach si? spodziewatem...

Jedynie motyw z krowq potrqconq przez samochbd (troch? nieuzasadnionej przemocy i juz nie jest

tak Todzinnie". ghe, ghel) oraz samo zakonezenie przypominajq. kto pisal scenariusz/czuwal za

kamerq. Bo ta opowieSC o trzech zbiegach z wiezlenia (swietm: wygadany Clooney, niezbyt

rozgarni?ty Turturo i kompletnle juz debilowaty Nelson), ktdrzy przedzierajq si? przez potudnle

Ameryki z czasbw niewolnictwa. zabobondw i pierwszej elektrycznosci, mimo ciekawych zdj?d, robi

SI? po prostu nudnal A same postacie filmu nie pociqgnq! Niby jest Smiesznie, ale tarzai si? nie

b?dziesz... Jakby Coenom zabraklo zdecydowania. Zreszlq to samo tyezy si? materiatbw dodat-

kowych - am zi?biq, ani grzejq... sq i tyle. Moglo bye zdecydowanie lepiej.'l [myq] I

ma siawtosnie ukozccll

nokjotonejl

pi. "Rush Ho-1
srodnioli...). Col

iekawe, no lej ptyiK DVD znajdi] sip||

ibsznrne maleriolY (m in. nojnowszyll

railer) z bardzo pmz wszyslkiih oczeki- 1|
.ansi IryjoSi' Hoisticni'...

iz z lego powodu tykoplbyin to wydo-|

Gekows, czy w Msce daez

'

lokiej adyrji DVD... [myq]

Tymtzasem nasi dystrybuloizy pla- H

lujq juz niebowem dot nom mozliwosc^

diejrzsnJa w doimi dwodi colkiam sw

ych, kinowych hhdw. Oldi no poagtkul

liudnia no DVD prowdspodotmie ukoiel

ip 'Hiezniszczalny" z Bnice'em Willkem,I
I dnnlp pdzniej ostro wkiooy "Hanoi- H
ml'. Moze bye ciekowis. [myq]

Rewelacyjny "Memento" powinienH

idoinia debiutowot w Slanodi w (orma-

ie DVD... Film jest noprindp zoskakujq-1

y i swiezy (sposdb przedstowienia okejiI

Vfgrudniudopolskkhwypozyczal-I

ni mojq Irofif m.in. filmy, 'll Progu Sfo-

wy" (inleligenlna komedio o kulisach|

zyiio gwi'uid rockol i mociiy thiiller z J

STOPIEN RYZYKA / CHILL OUT
Gdy wojskowa ageneja. w trakcle eksperymentbw nad super broniq (galaretkowala maz nazwana

"Elvis") puscHa buraka. tj. wskutek niekontrolowanej eksplozji zgin?io wielu wojakow, a i wyspa

zmienila si? nie do poznania:), ktos musial za to beknqb, Za kozia ofiarnego upatrzono wzorowo

prawiqcego honory generata, ktfirego wpakowano na 10 lat do paki. Siedzqc pod kluezem,

wkurzony na obrot sytuacji, zdesperowany postanawia przejsc na "drugq stron?", Knuje plan

wykradni?cia Elvisa i sterroryzowania Swiata (???). (...) Po odsladce wychodzi na wolnosc i
likwidu-

]e naukowca odpowiedzialnego za jego tragedi? zyeiowq, klory jednak zdotal przekazac Elvisa w
r?ce zaulansgo przyjaciela. Ten, w duecie z niezbyt bystrym sprzedawcq lodow (Cuba Gooding

Jr.), stawia czota natr?lnemu generatowi. (...) Niby to film akcjl, niby komedia (niezbyt wyszukans

gagi), co ogolnie wypada biado. Podobnie zresztq jak tabula, ktdra trqci kiczem, a i niezbyt

przekonujqce sq efekty specjalne... Na domiar ziego Cuba prawdopodobnie przechodzil kryzys

duchowy. bowiem wykreowana przezeh postab lodziarza jest bez oharyzmy. Ponob z braku laku...

na szoz?Scie rynek DVD obfituje w premiery. Aha, materlaty dodatkowe w iloSci sl3dowej:(.L jhiv]

liyi). Jozdo jest wipe kenkremo. No i

ikinszndwjeludzkiemipsoKmyq]

W potowie grudnki no ptyly DVD

i film -Porachunki' - wrzesniejszo

llu". klimotrzorneL angisiskisj komsdii,

alyisporoprzemoty-lomy-

ultadw-Noiobsadojest^

zoraiost Pina, jest Sling). Czy juz Y.idz|

chgtnydi no lego typu roirywkq? [myq]

Wtosnieukflzatasiqkdekqonet-

skaedyciolrylagii'OjciKChrzesIny'.Pu-

detko wygiqdajq swietnie - bfyszuqce

nadiuki.wielkiezdiftiaMaPadnoiMar-

lono Brondo na oklodkocb. Do lego s(io-

rododolk6w(m,in.wyd?le sceny, mt

riofy dokumenlalneoy;sod.p.oduk-l

,filmog.a{ie).Zwi«wiptuwog?,gdyl

Ib^ziesz w wyTXiiyczalni

Aledia-ftf/yiarkt Czeladz. ul. Bgdzln

Pita



InterAci wypu<<it speqoing, przeznKionq dlo GBA *ws)q GomsShartio. Co
kow», rquiH wplsywonie koMw nie jesl iuz konloane, wysMrtzy podpiqc ut

do NoCo, pofqayc sig zo strong www.gomoshork.iotn i podot lytirl ory. tos
I cfimn'S r«nn . f^Atn in rtcn u.«n. rvij..i

smlcznych pomido-
)w Jedzie na "wdzko" ulfcq, do prrodu ma st$ rozumted,
..strzela "sob^" do pomldordw przed sobQ, co by je zllkwl-
owad, a tym aarnym oczyAcIc drog?, zebrad bonuay i inne

[' waine syfy. Zasada jest pro-

I T
l' 1^ sta; izzetwony tomato likwidu-

^i'j 2 je czerwonego, granatowy

-

tf"] gr^natowego. Z poczqtku my-

a
dlatem, 2e gra jest gtupia do
bdtu, ale potTrylHem sig... Jest
Chora, ale jednoczednle wciq-
gaj^ca, bo strzelajqc jednoczednie trzema pomldorcami,
coS likwidujemy (czerwony + czervirony = :), a raz stawit

zeszkod^ (np. czennrony + granatowy). BrzmI to zawlle, gtupio I

icle, o CO biega... Ja j^, .

, _ _ _ _

t,alewcaleslftym
St nIe wiem czy HOT
strzelanin, czy gler ^|r, ji ;

Mm

ra»iViU:j,)Al.iVAl5U^1 liacilr Iriesznnlrnwtra

I
wttfp b«lzle krdikl...

I I-l Ostrzegalam :)

I
[icieri]

I
P.8 . Za fliigslac KIU pi-

I uawK9P,iaintzafal«p
Ip niial :| Kacl GBA

IB Tw6rcySIUMTHILLoogbsrli.zopmt.jig nod piorw-

IsHassssi
g-ch czpsdoch swloln. POWER PRO TENNIS • WTA TOUR ED
etwsiytti kwortole 2002 toku. [RIluJ

I
ned^h- W worsp no GBA^y; 29 druzyn, ponod

I IdO Etenqortowonych lowodnfcow, szs^ tryWw gty i tttose

ich IMow, jok -Fb^ck-, PRIMC OF PHSIA tzi

|!KS5!=iHiHs

SBsEffifi.rErsi

|ES|es!SSira!lM

1 1

1 gftViFJ:{>rAVHrl>VJ?AJa
1 Ea^SigMlIBBWTBBWBW

rmostgtu. IKILuj

Ivnnobo... Gra iod w bttnlni

&9«9©10
Opytoszt m

l®5«7©5
Ocoto? 9kioU)7

Czy nie Wydaje Warn si? dziwne, 2e na kleszonsol- .
kach praktycznie nie ttta strategll? Gdzie nie spoj-
rzed - plattormdwka, wydcigi, strzelanina... Z bar- .

dziej ambitnych gler jedynie oldschoolowe RPG 5

cteszq si? sporq popularnodcip. Do czasu... 10. j

wrzednia w USA ukazala si? perelka: ADVANCE
WARS - strategia turowa, nasl?pca starerSklego GB
Wars. Uhh, Jak? to ma grywalnoddi I to mdwl czlo-
wiek, ktdry na brzmienie stowa ’turdwka' zazwy-
czaj reaguje gl?boklm 'pft...'. Ale jak to al? mo2e f
nie podobad? Przedllcana oprawa i gt?bla, jaklej '

pozazdroScid mu mog? nlektdre podobne szpile z )

PleCal Na pocz?tku mamy Tutorial: IS zrdinicowa- ^
nych misji, podczaa ktdrych poznajemy wazelkle aspekty gry, dopiero po jego ukohcza-1

'"""P®"''- ‘a*'«y*<a jest na bleRqco oceniana przez Ikonsolk? I czym lepiej gramy, tym wi?cej rzeczy uda nam si? odkryd: bonusowe rnaov. I
"a**®) dyspozycjl oddsno ok. 20 typdw jednoste^ Iod P^echoty lekkiej po transportery i bombowce, od wyrzuini rakiet po niszczyciele I I

?
°P'®a"y parametrami, jak energla, pole raienia, wytrzyma- fodd, iloSd pairwa I p Nie zapomniano takie o budynkach I zmlennych warunkach atmos- Lteryoznych. Co dalej? Save w dowolnym momencie, intulcyjne sterowanie, bonusovry I

edytor map, Multiplayer wymagaj?cy tyl-
’ *

ko Jednej konsolkl, doskonale muzyka...
OOSCI Lepiej b?dzle, jedll powiem
wprost - AW to najlepsza gra na GBA. A
n. — ... jeszcze robisz? Marsz do skle-



gl4 ekonomlczn^ Jedli kojarzysz THEME PARK, to jestai w domu.
tytutowego obiel^Stawia kawiarnie, sklepy z pamiqtkami I hotela, w
sif szybko - wszaKipark trzeba utrzymai w naleii^ym porzqdku,

drzewka zaaadzii, wre«cie wystad ekapedyc|f badawczq na M6ryi z

kontynentdw, co by {akied kody DNA dinozaurdw znaletll. Gdy im

sif to uda, naukowcy zajm^ fif ioh pdpowlednia obrdbkq genetycz<

nq, wkrdice potem w^tworzq |a)a, z tych z kolel v^ktuj^ sif dlnozau-

ry. A stwory te sf gidwnym magnesem'parku - umieszczone w spe-

cjalnych boksach przyciqgajq do slebie gapidw. Bywa Jednak, ie

gady zagryzajf slebie wzajemnie, lub - co najgorsze - wydostaj^ sif

na wolnoid,
'
kwitute

bezlitosne "Game Over".

Tytui godny uwagi, wy*
konany z polotem. Wku-
rzad moie jedynie bez-

nadziejna muzyka i po-

kemonowy motyw Ale-

zaurdw do wyhodowa-'
nia). Mimo wszystko
polecam.Q [koso]

'WurofTearf’^ai
6), bo to pikud... najbardzlej mierzl zbyt maty

I

kniytyk (I krfd tu na "tym czymd" hadouke-

I

ny;) I rozstawienie przyclskdw (niewygodne

I

L I R). Jedll vdfc lapska masz wielgachne to

I

wiedz, 2e dlud^ sesje z SF mogq byt wple-

I nIaHce... 1 tu przyda sif nakladka aztucznie

I

zwifkszalfce rozmlary kontrolera z czymd

I
takim gra alf znacznle Iqilej, kifcenle zndw

niewygMn

GAMCBOy WERDYKT
ADVANCE

Pierwsza "kopana" na GBA

GAMESOy WERDYKT
ADVANCE

I staje sif przyjemne;)! No dobra "N" skopalo

I sprawf ale jui CAPCOM spisal sif na medal.

I Normalnle zminlaturyzowall arcade's! Do-

Iskonala grafika, plynna animacja, kllkupo-

I ziomowe Ha; je^nym zgrzytem nlenaj-

l^jszej Jakotel muzyczka (piszczy, a nawet

I rzfzi:). NIektdre "stej^" zmlenlorto na znane

z innych SFdw, jest np. plansza Ryu z

SF3:3rdS I parf aren z SF ALPHA 2. Zasto-

I sowarto Ui tez system punktdw z CAPvsSNK,
I gromadzenie ktdrych daje dostfp do no-

Iwych trybdw, mlniglerek i^., co oczywidcle

I d^je iyvrotnodd. No I tryb VS (jest, a jakze!)

n trzeba mied jednak dwa carty... ale cod ml

I sif zdaje, 2e jak zobaczysz grf w akcjl to I

I tak bfdziesz chclal mied wtasny egzemplarz;).

I [kujot]

&896® 8 |

Kilka gler o Parku Jurajskh

r jui bylo - raczej drednio u

'

b nych, toteZ nie ma ^” nich rozpisywad. Tyrn rs

w gadzl biznes wkracza KO-I
NAMI, uderzajqc ze... strste-l

H domu. W JP:PB Gracz staje sif wladciclelemP

EUROPEAN SUPER LEAGUE to pierwsza pilka nortna, ktdrej dane
|

bylo pojawld sif na GBA. W grze dostfpnych jest 12 klubowych i
druiyn europejsklch. ktdre posluif nam do rozegrania meczu towa- i
rzyskiego, llgl (2 grupy po 4 dru2yny) albo trybu Arcade. Przed P

kaidym meczem moiemy pozmienlad ustawienia I sklad wlasnej dru- r

iyny. ESL przyzwoicie prezentuje sif tak od strony gralicznej, Jak I

cUwIfkowej. KIbIce drq Japy, podczas gdy sympatyczne prawle- I

sensible'owe chtopki koszq sif po lydkach:). Niestety, gra nie jest I

rewalacyjna - chodby ze wzgifdu na skromnf liczbf kombinacjl
|

(strzal I podanie:), po .

czfdci ze wzgifdu na
'

ograniczenia konsolkl

(zbyt malo guzioli), na
domiar ztego nie mo2-
na w ESL grad w wlfcej

nid jednf osobf. Gred-

niak.U [Lokij

L

GAME BOY WERDYKT 1

ADVANCE 1

®798®6
Q pilka iKdna Q picstoia

Utarlo sif w branZy, 2e

nie da sif zrobid gry

logiczne) nie opartej o
motywy TETRISa, Po*

dobnie jest z DENKI
BLOCKSI (tytui, ktdry

byl na tegorocznym
ECTS bardzo chwalo-

ny I chodby diatego —4

warto narl zwrdcid uwagf). Memy malq planszf, 16x16 pdi. Mamy
rdwnleZ kolorowe klocki - rozsypane po arenie w rdZnyi^h kolo-

rach i uloZenlach. Zasadniczym celem jest sprawlenie, by polfczone zostaly wszystkie klocki danego koloru.

Co by nie bylo nudno - bywajf teZ "misje", w ktdrych mualsz elementy z "rozsypanki' uloZyd w z gdry

narzuconej konhguracjl, co jest zadanlem trudniejszym, acz sprawlajqcym wifkszf satysfakejf. Opisywania

sposobu przesuwania klockdw sif nie podejmf, sam zrozum...:). Do wyboru jest trening, turnlej (ot, taka

"kerlere") I ssria wyzwail dia prawdziwych wymiataczy, gdzie

komblnowad trzeba jeszcze Intenaywnlej. Prawdziwa emocjs

pojawlaji) sif przy Multiplayerze - dw tryb rzfdzil Gramy na

jednym GBA - po koisi. Pozostaje ml tylko polseid Warn DBI,

bo to tytui zywotny (wiecie • kompletowanie jakichd poplerdd-

Isk, bonusdw ltd.),

zakrfcony I do my-
dlenla (wiem, Ze to

boll, ale sif nie znie-

H yCSiii Swietna
' gfgiQ p,oao]

I Wymienl^gif TONY HPS 2 naUSILIVAHI(M) SUPER I
I MARIO KART. TylkebodiiokoIlK, Id (042) 654

-34 -23; F
|^wgodt-’i-’6.30;Ktirrra.

'

GAMEBOY WERDYKT
ADVANCE

e797®8
©multipl.y.r Q



kacili aiiatvk

si5 *obrekletq[im»,Whimt>lsif(lo|eisiMkompulHM^

Ma stwtunisinfpoljkiejuejnanira bioai

wiAiMta, ajeifiiocitiM dDbydeMIshDnD Zaibolw pnei

™yti!St»owluin[eju,

sla, aJtehimo Zolholsu aiDtDkwnloG Ccuponnion iipciwo-

[kraglo zracziiig znHioeniDw placdwIiDdi badm^ch.

NicftlyjBomArtloperekiniemWwyflorGonceilloMiczii-

su™ usurNscw wzyslkich bugdw wCombode. W tczulliide

poztiflohiklknaslerakwraopodsysleiiiKhpoiii^^

kldiVnirpfiyaiipilckiWnquJiuslaldogriin^

Ma lez tzw. Olomonii Tiiuraler Godfist, kldry »^onuie si?

p,N,d-DP+l(bk jakli)'£IGF:)-wlii5tr*<iidqiotokie soma,

cozwykl)fIGF,olo joslznoanlesllolajszvilodnnlwyglqdo

Cdz mizna pmiadzied ' KAMCDpM
bolliireiwl nia Mokojin, lildtYzmiHiiiilaYl wlkl lo kozdq

dzoj 'polai/', a takza doszio Doubia Palm SMka (t+1 +2 ),

kiwa moZno opozniot o tokia zwipkszocsit? udetzenlo po-

pmzpizylrzyinoniapnyokm.. OSodnouczyl si? revenolo

00 day rpkomi laogomiidqca no midAigh, ole - UWAGA-

odbie™on«i?miBnergiKeil«thKmu,aizpzz?(r«iikowt(a

TW Bng rf Inm fis IcaimomenI 4 . Jego Wynklywzb^
si? do Mkii I skierDMi swe krold no mlejsce Turnie|o. No

Turm^bez«ppiMio bfdzie IW, 0 Itanjeslzdeler^ ny^iokstarvievarsol].Znlnporam'sloryMtshinBU^^^

|e Glowtig Rslsdok yds a,bno ^ codola KniTome Power Up).

Mniaz dw now? wyskokiinogq po Cmadi Doshu.

ruixle-Mtqwykiswniiygornilutdosiwdotiefposlot

zuje przez caiq wolk?,.. aloh... To nic innego, fak

WreRANIEPOyFAO - lyi? zo tnoQalwyglqdo zowoi

okpfzyznottmbo,awyali)dnondo5CDeliowie:l-

Po lym, jak zdindzil Heihochiago i I

stnngl po sliooig Xazuyi przy okoz|i I

Tlie King of Iron FisI Toumomem 2,

1

zoslal wyrzucony zMIshlini Zoibolsir. nyrh c^u|e poipznq Ai lAI • sztuizno inlelrgancjo) umoz-

6w«iqcq mu periakcyjne nollodowonia HszelkWi liidzkid:

rwhow.kliiszafejesIraiosatisory.ZrgidolnokigComtttPrzez jokiic

Pawnego dn'o, wdm kila po oslotnimTumiejuIakken, Kio-

oya zogobionD wswydipodejrzenioch, powiedziola Pondzie

oogloszeniuTtie King ol Iran RslTournoriefll 4 Po wyitu-

{Fioniu wqSpliwojci odnosnia Turnlaju I Mishimo Zoibohu,

PondoposlonowibponnkoleiiiyzoslKoclitonkitzBmXio-

Fcdntio dolyczsKO osoby Koibodiiego

'Bpoq-lannioddCombolotBSluriynqwBrsiopizys^^

spaqokiiedoMlki wr?a. Ptota nod nim zosNrfy przyspieszo-

na, by mdgt byt golowy no czos lozpoapdo Tumio|u.

PkmtoaThootenozokWol.bytanyzoponW

Napotzgiak roiwiqzontez oslolniagn 'TelaEzIrome-.WreslIe-

ram,kldfywy5lqplwleledyskuWycloloJ(iono jestoczyvdsde

THE POCK (cfiodziio oulwor lldoesri't mailer’). Piarwszymi

osobomi,kl6iadDdzwonilysl?rudaelilypopiowne|ndpow*-

da, okozoll si?: Woitek Kolozo, Powel Ayk osozSzymon "Kol-

fod' Howolkomki. Przy okoz|i wyjnsniom i odpowiodom no

kllko SMS-Sw oioz nogroii ze skfzynki potfly glosowej: nia

rzoioisia "uiwamn nie podwoiojtie lego, tzy mdj zagoiek

dDbrzethodzi.Doslol«nlBzdekowegoSMVaodlflwy‘e
9o:

"Koli - zytie |est britiolna (pzdboiqt dodzwonil w? no Twdi

konkuisstiodlom ok. 25 zl:-)". Hmmm... Oto nwe pyloni?

ILEWvStOaTSCIStVNNEIBIJA-

lYrB0DYBL0WS"nRMYHAM 17?

PODAJTEZ PEINE lYIUtY



OM kllka OBtombw, More w nIewyiaMony sd

Paseslon Stance - OCB

lewncicla nie nale2)i do postacl, kttnml taiwo sle

a. Brakuie lei zaslegu I slty ciosCw, w zamlan letf-

C02. znow Konlec mlaisca. Z gawodu Madega i syslemo*

wych plenMek miulatem trachg ckrdcfd ten I lak ttardzo

skromny "opts". Ate z pewnoicla wiecal zagran dla Tak^

lak I dla raszly zawcdnlkow znaidziecle za mlesJac - na-

raaa.n

Pita



[V SEZON 2 ' 71f7TTT—j\TTTri# 1ma MLLii U
-ttiMl* tR a*Jog. Adam Stonvak. Extras, Ewa z Grudzigdza, Matek, Latamik (a pownlenem?:), Jarek DobiwoteW, Rnoklo (od tego kobisty;), Gracaoe.

LIGA ISS-A
No i storiujemy! No wslfpie »ybko sorirn, josii lylko dym). Zwy<i?i<y koidej z lig legionolnych (priy

nis odpowfeiirioteiii/odpisotcm komus no pyln- pominam, ic no lozlc w grf wohodii KtoWw I

nin/listy, [oklo mnsowo noplynpty do mnie po opu- SIgsk) zgarniajq g!6wng nogtody (konsolo ne«l-

blikownniy iv poprzednim "Kqtiku..." inlortnntp o gen) i spotkoig si? poiniei dodolkowo w wJelkltn

Udze; po presto ogromno wiyksiost z nub non- linole, Aktnnlnq label? kozdej i lig otni krdtkie

slop si? powinizoto, ptiez to wszelkie kweslie inlormozio o przebiegu rezgtywek zamieizom no

wyjosnioin lu i leraz. Sprawn picrwsio i nojwoz- ^ i
• •'

niejsin • no raiie w grp wchodzl wylgeinie re|on

Molopolski (konkretnie ktokAw i okolice) oiaz

SIgsk. Zobotiymy, [ok wsiysiko si? polony - iesli

nie bpdzie zodnyrh zgrzylAw, nit nie stonie no

przeszkodzie wlgczyc do zobowy mioslo tokie jok

Poznon, Wotszowo (zy Wtotlow. Zeby przepro-

wodzii rozgrywki no sieisig skal?, poirzebo zzo-

sui-przedewszyslkim-ludzi, kidrzytzpszicwo -

zoimq si? oigonizoziq. Oko, ole jedilemy z konkre- '>'<’''*1 <I'«)"'V-

- oby wziqi udziol w Udze, konlenne [esl posiodo-

Zncznqmy od woisii ISS-o, no jokiei prieprowo- niewlnsnegopodo.

dzone zoslono lozgiyvrkl. Sqdzqz po moiloch i te- - kotdy z Grozzy zobowiqzony bpdzie do wploze-
lefonoch,ogromnawi?ks2oSt2Wo5ik(oi>iasipku nlo symholicznego (do ustolenio - jego wielkoK
czfid pieiwszei, to lieszy ranio nioiwykle. Wydo- znlozy od liczhy chptnych) wpisowego, piiozno-
|o si? ie znoiznio wipkszo lizzbo Ciytelnikdw gra- eionego no organliorjp/nDgrody.

la i gro w "jodynkp "... Co by jodnok sprow? wyio-
. ^

sni£ deltnilywnie, knidy z zoplsuiqzych si? do LigI

boleiki ozgtywonc b?dqw uslolo-

b?dzien,usWsprocyzoJag«L6.qa?i( Joliszar
7" « ‘P-'ykc*

poc •
t Irzoskot bpdziemy zgodnte z wyhorom wipk-

^

' • wprzypodkuuzosadnlonetniemoznoseistDwio-

nia sip kidregoi z Groizy, w szzzogdinycb przy-

podkaih mozno zoblegac o pizeniesienie meczu

dancj kolejkl no inny termin.

• nie slowionie sip iw klorykolwiek metz oznnzzn

oddonie spalkanio wolkoweiem.

- przod kazdym meizem zalstideie tnozllwosi wpro-

wodzonlo wlnsnycb uslawleii 1 taklyk, bez zodnyth

ogronkzeii czosowydi (byle bez przesndy:).

• kazde spolkonlo Irwac bpdzie 1 0 minul. w prz y-

podku remiso nie mo dogrywok oni kotnych (wyjq-

tek - evuenluolne ellmlnozjc syslemom puzhnro-

wyin).

- grnmy ptzy oslowicniu komeiy WIDE, zos prpd-

koic gry, podobnio jnk na lurnie|o<h podczas EP

I

EP2, wynosli bpdzie stondardowe osiem + Irzy

dodatkawe"kieskr'.

nie dopuszczone bpdzie wprewodzanle I wzzyty

wonic wlosnyeh oslawieii z Memorki

Z8PI5Y;

Aby wyidwnacszonse, przyjmowonie zapisow do

ligi rozpoczynnm doklodnio w poludnie, dnio 29

listopado. Wizesnlej nie dzvfoiide w loj sprawle,

bo nie bpd? lobrt wy{qtk6w, Zoproszom wszysikle

Dsoby z Krnkown i okollc Slqskn, wszak nn rozle

reszomy z dwomo Ugami wlosnie w tyrh reionach

Polskl. Przypominom znlem • 29 Uslopodo, dakiod-

nie w poludnie. Dzwoiitic pod ztinny numer lelela-

nu; 0606 1 33 693. Hose miejsz leoretyanie jest nie-

ogioniaooo, olew preklyze- mojoc w porripti zopisy

no turnie|e podizos pierwszegaidtugiego EXTRE-

ME PARTY - moze bye roznie, znlem nie zvrleknj-

lie. Do usiyszonial

REGULAMINROZGRYWEK:

Podzej zoniieszezam pelny regulotnin Ligi, wyjn-

sniojqiy wzpkszosi kweslll I pylon, jokle zndawa-

Hide ml no pizesirzoni oslotniego miesiqio:

gioc mozno wszystkimi podslowowyml druzyno-

mi, z wylqneniem Brazylli.W trakile sezonu Hgo-

ihoii. Sprawo jesl do dogranlo, ale w skiojnym priy-

pndku poszizegdini Grocze bpdo musioll wyrnzic

zgodp no lozegtcnie (ednej bqdz dworfi kolejek no

wlasnei konsoll/TV "u siebie". Osobiscie piotui?

nodwynojmemjohieges pomleszczenio/lokalu.w

ktbrym spolykolibyimy si? co lydiien rozgrywoiqc

icdnqkoleikp.

Noslppnn wazna sprawo, 1o wpisowe, ktdre na

pewno bpdzie obowiqzywolo kazdego z uczeslni-

k6w Ugl,W (hwHi obeoiej me jeslem w slaree prze-

widziec, jok data to bpdzie kwata (nie wipcej nii

30 - 40 zeto), bo jego wielkoic znlozy wybilnie od

zoinleiosownnia Ligq I liezby (hptnyib do gry. No

zwy<l?z<6w cieknc bpdq nogrody, m.in. konsolo

nozt-gon. Wydnje mi sip, ze wipkszoid fonow i

enluzjasidw ISS-o loleiel bpdzie glownie no moz-

liwoid spolkonlo i szorponio z wielomn Innymi

Grorzomi, wipe wydolok w posloci wpisowego nie

powinlen byi din Was jnkqi wipkszq przeszkodq.

Ponizej zomieszczam pelny sdiwinl I regulamln

zobnwy, a lokie wylycino dolyczqce zapisow.

5CHEWAT ROZGRYWEK:

W ptzypndku zbyl duzej liczby (hptnych do wy-

slarlowonio w Udze, wprowodzone znstanq ellmi-

noeje. Projekt zoklodo, by MAKSYMALNIE knido

tign liezylo 20 • 30 nnjlepszych Grntzy, wytonio-

nyth wczeiniej wloinie drogq eHmina(|i. Te oslonic

odbpdq sip no zasadzie dwu-merzu systemem pu-

(harowym (meez i lewonz) - wygsnny culomolyrz-

nie inkwoliliku|e sip do dolszej lazy roigrywek.

Ellminoije wylnniq osloloiznie wspomnionycb 20 -

30nnjlepszy(h Grnezy, klorzy pozniej wniczyijuz

bpdq normolnie syslemom llgowym (kozdy z koi-

Plta



hacih snortowv

I

li, nodKlony przez Wos stuff jogracit Makcjpsolldnie, z cze-

a wypoda sip deszyc (bramek przyszfo od giomo). A ioko in

azlom reprezentowony pizez poszczegolne bromki rdwiiei za-

awakif, viytonienie zHyripzcdw nie byla fotwq sprowq. Niniej-

m ogtoszam, ze w lyni iriesigcu wylosow... see, wygrali:

' rT TiM ’^^g .TTm?

SCHOOL a
MARSEILLE
NYCtTY
VENICE BEACH
SKATESTBEET
PHILADELPHIA
THE BULLRING
HOPPER DROP
SKATE HEAVEN

sivaL Knkin

SCHOOL II

MARSBLLE
NY CITY
VENICE BEACH
SKATESTREET
PHILADELPHIA
THE BULLRING
HOPPER DROP
SKATEHEAVEN

idnl Meuk z Jetenkj G6ry. Eleganckit dosrodkswonta ze duiy-

ko, Kamerifnczyk sktado sip do strzofv i udenow somo okno.

Inn brameczko, pod |oz loci pocztq.

ddomslEKi-

oiKod HoraiKScv" donn z Miyc. M^el Becyk (odujem brandiA

kiper rziKO sipwUenmku pHkb sde si^|e( ledHk. Tymaosen M-
gwko— praedwdzi pizaz spejenie shpka z popneakpi wykitu|e zo

!
koncowp. Gal! Niozh jozdo, btlie.A Xoirad wygrywo Mamoikp,

'roslleflv btogotenv o luznowo la same-. PRZYSYIAKKZWROTHE

OKimr ZE ZNACZKAMI, JESLI OKEOE M)STACMEMORK(/KA-

Z POWROTEMI fojnip by tei byte, pdybyide zomaallw !•

iKh, CO jest zopisaae no korlocii ponupd - czy ISS PRO EVO 1, ay

onie: slrzolik gola bromkorzem |z okiji oczywikie). IQIka tokldi bramek

nadeszlo, czekom no wipcej! Autor pomystu: Piezes z Sasimna.

DTom jest rk^oki Loki:). Zdobyc poki no 1 :0 w 89 minude. SposA doviolny,

I bromko musi bye strzeloiu nogg. HoidcoiP? Powodzenol

Rozstaygaipcia konkursu ra 'najszybeiej zdobytg bronikp' spodziewa]'-

dp w iKsIppnyir nuireize.

Snor-
txtreme

pokoiMj baby SMS-Aw, nbcl z Was ide

wytypowal popcowide odpowiedn no

pytoie z pcfnaMogoTekSporlXIiane!

HopqsrpzKsipiszoMdidciodoegoroz-

nia-nogtodyaok4|!Pnerzucm

pytonio do bioipcego numeni.. Ahol MA•

wil«v^obY^iepyt«ocod»dzijdd>y"

z riedziolaipcq "aworkp" I "dddondi^'

wmoim telebnle - dhiga to hisloiki:).

Na jak diugi okres
czasu EIDOS
uzyskato od
MKOL'U prawa do
tworzenia i wyda*
wania gier o
tematyce oiimpij-

skiej (letniej i

zimowej), opar>
tych o oficjalne
liceneje wspo*
mnianej organiza-

ize "ehsliimo" iWyszu piodoku|e ^ pray okozp

leckl trzoo'oj czpid lONY'ago— Jui tiioz ononsvjp

nowq rubrykp w "Kpeiku-." dotycipcq wtosnio t«j

wsponiolel pozycjl, |odnDcie9K apekifqt o nodsylooie plerwszych rekorddw.W grp wdw-
dzq oble wois|e (PS2 i P$X)I praypondnom lyikoo |ednym - do losmle musi bycnogroiy CAEY

PRZUAZD, lok bym byt sv slomo sprowdzli ay ezosonie tiiiAw odbywoto sip bez iodnych

sztwzok i kodiw. CiekomlTymczoseii raszyto sip ostrow leniKie TltPSZ; Joinib Itowol z

K-wo poMWsdt wyko^ kiia oowydi tekoidiw - zrosztq, zeibnfde w loboDip. MoaK>"dot

rodp’ doskoiwle znooy wszystkim z poprzodnkb wydoii Kodko..." Em (w tyn miuslocy

doslotoffl od nlego dwio loimy - rewelkol), jest tei nowy I

' " " "'* '* ''

gordu. Jokub dosto|t Momoikp, Emo z Dowidem po podz

vrypodny, zoiomow tesnodt IHPS2, jok i THP$3I

lodzls. Czekom no iwstppne Wo

Odpowiedzloo^uip pod stolyin mme-

rom telefoau: 0606 133 693. Dzwoiido

ilokonca Islopodii priy czymraz jeszoe

przypononcin, ze nqprosde) jest wysloi

SMS-o - le zvriezio DCKkmodoowMzki d»tteosl(iltileworyginabepudeHioizwycza[iBgwtnzyc[lokope(ty

dodiodzlbez pioblemu. No, zdorzi^qsip wyjglkp typu: podmioidiani

p»zak),DkgeiiOTkiiswzystb|(idokLWpizv|ndkuliikTi\wjeo,noj

lepKiwysytofjewspodolnydi kopenodizdwpieaanydi'piaiikg'.

NAUKA JAZDY
WteiedycjinoukiiDzdyvuTHPSZp

PHa





I mot* itrikcl* lla poczalkuiacych. ale

GT90

m



Jest to koleina pozytjo, w ktorei mozno mltfloc tmibosy (poptZH Iqnt

ni« IctfinikI, los okluolny, iwflepsry wynik prezentowony iest w pro

wym, dolnytn lopi ekranu |w tnwo gry). Gio lest jeaae w miorp "mlo

do", ale juz czekain na Wosze osiqgnipdo.

PANTEON GWIAZD
lie oinymalem nowych wpbdw do Ponleonu,

thwira otrzymotom sygwty, ze niektdrzy sp |uz loz-

' n kozdyir rszie, oby ulotwfc Worn zitojdowonie

lie wypisoclolko konkufMcjT, w kid-

, r- - , parojtHtidwdo255

(dzipki Sources]

-F9-zdobyc<oExcolibwo2

- VAGRANT STORY - wzystkio misftzovdcie tytuly

- STAR OCEAN 2 • nobicio wzysikim poslotiora 255 Iv doswiodczenia

• fFT - uzyskooie i nobicio wsrystkim poslodom z podstowowego skiodu

(czyli pipciu wybionyml wszystkidi Jobs no pozkwi Muster

Aktuolnie spfowdzom, w kWrydi groch irzyskorae 99 Iv doswiadczenio

wi'oze sip z noprovnip dozym wysiHciem, bo przetiez nie mozno tcdc lotwo

dostoE sip no Punleoo lodpodky pjz Rnolo i FFT).

nukiOiehna

Grn-. VAGRANT STORY

po 1 00 do wsiystkJdi dHrokleryilyk Ckiss i Affinity



jg po raz okoze sig, ie cos sig pod nig zrHjduje - wtosole owa kom.

W nogiodg zo odnolezlenle owych Irzech odmion kowy, Moirid abdorow|e

;

kidry moiemy odebrad w ktyidwct Tonfolusa w Uodblum.

beam, zo klorym (z prawej sfrony) moino zoirmiyc skrzyokg. Zawiera om Irochg kosy, a gdy spiowdiimy
**“*'*1 ' Infcni'iilw'



DEBIL MIESIACA

t pepl^nlem. Nlech^tny do
uporz^kowanla wlehi spraw,
wnucatem kolejne co clekaw-
sze listy bez lottowania pod
wzgl^em tematyki, Ot, co
ciekawe - do wora. Czy wyj-
dzie mi to na zdrowie - to hl-

storla pokaZe. W kaZdym
bqdz razieja czuj; sif z tym
calkiem w porzqdku, bo we
Ibie mam nie mnlejszy m^ik,
a I w Zyclu namleszalo mi si«

wypiC w spokoju herbaty
(non step hawa;), przeczytaC
informacji nt. nowych serti ko-
lekcJonenidA dia pasjonatbw
okazOw fiiatellstycznych z
KambodZy, poza tym pnecho-
dz; czficiowe zatamanie ner-

wowe po zapoznaniu si^ z
pewn^ ooeklwanq odhoM
grq na Czarnul^ - Zqdny wra-
ten porOwnywainych z ejaku-
iacj^ 70-iatka. zawiodlem sif

nart sromotnie. C6Z, trza ZyC
daiej, skero Bozia pozwaia, z
utfsknieniem wypalrujfc ko-
iejnych tytuWw. (...) JuZ za
miesifc w Redakcji powinna
wyifdowaC konsola Bliia -

przygotujcie sIf zatem na
konkretny test, jak i komen-
taize [tych na pewno nie bfdf
szczfdziC; a czy schiebiajq-
cych. czy tez mote krykiajf-
eych XboXa to sif okaZe...}.

Tkk czy inaczej -w chwili gdy
czytasz te slowa, prawdopo-
dobnle na padzie X^a wcidtam
JednoczeSnie Klawfsze "Ctri,

Alt, Del", hfehle! (...) Te by
byto na tyle tytutem wstfpu.
zapraszam do niczym skrfpo-

wane] lektuiy (kolejna partia

njtynowa:).

Kontakb hiviSpsxextreme.pl,

tel. 0608 33 82 82,

takie lisly na adres Redakcji |z

i; USTY.HIV).

jedno^ci, podczes
gdy my • konsolowcy • prowa-
dzimy wolny konsoll

Janus. SMS

Brawo. wygraleS kompfet wyka-
laczek! Rozgryzte^ nas • |uz za
ton fakt powinisneS zpslai wy-
rozniony, co tez si? stanie, Po
odbl6r nagrody zapraszam Ci?
osobl^cie do redakcyjnych lo-

cti6w... PS: ZaioS; "lekkie" du-
chy, gdyZ elementy metalowe

I

sk6r? ile si? trawl.

xrf "[-] Wg mnie, Czar-

^nZ hulajaknaraziedaja
* Oaianaeatejllnll-t^-

ko GT3 mote si? czymi po-
szezycld (ochh, ten tryb rajdo-

V Ale lie trzeba byto na nia

aC?IAlbo DEVIL MAY CRY
.zlalem, graterrtl powladam:

CZYM TU SIE ZACHWYCA6?
To jest dia Was takie rewelacyj-

ne? GT3, TTT, T4, WIPEOUT:
FUSION, MGS2, ACE COMBAT
4, GTA3, FFX, ISS5 - Czy te gry

mat? odplerad afak dwdch kon-
3ol (X-a I GC • przyp. HIVe)7

wiecle, 00 mbwiclel

ikllmatzbudowany
przez PSX'a I teraz nie dale rady.

Wiele os6b jeszcze nie stab na
kupno PS8. 1 00 im motesz po-
radzid? Ano niawlele... Nie wiem
• mote to Wasze niedoinformo-

wanie, moze to Wasza nienawidd
do MICROSOFTu, ale na boku
clerpi let GameCube. Na wiedd,
ze QC dostanie jako exclusive

chyba wszystkie cz?dcl BIO
HAZARD - szlag mnie trafit. Za-
brail nawet BIO HAZARD 41

Mdwlst trudno -
1 dale] grasz.

Nie b?d? plakal z tego powodu,
tylko kupl? GC. bo bez RESI-
DENTa »NIE WYTRZY-
MAM!!!« Byt nawet taki okres,

ta chodzifem do Raccoon City

po chlab I bulkl do tamtejszego
sklepj (nie jestem jut w stanis

zliczyd, lie razy kohczylem RE

1 I 2 tylko po to, teby zobaczyd
wszystkie motywy), No,
b?d? kodczyd, ale zanim i

' "

w niebyt, jeszcze jedi

wszystkich Czytelnikdw, ktdrzy

bezsensownle udzielaj?
—

tamach PSX EXTREME:
ml?tajcle wiasne wypociny, bo
jut wkrdtce zostanie po rich tyl-

ko wspomnienie, ZA KILKA MIE-
SIECY NIE BEDZIECIE CHCIE.
LI ZE WSTYDU PRZYPOMNISC
SOBIE TEGO, CO PISALI&IE
POD ADRESEM ZAROWNO X-
a,JAKIGAMECUBE'a,pZISIAJ
NAWET Nte JESTeCmY W
STANIE WYOBRAZIC SOBIE,
CO NIOSA ZE SOBA NOWE
PLATFORMY, A WY OD RAZU
RZUCACIE SIE Z MORDAMI I

CHCECIE OSWIECAC IN-
NYCH SWOJA DO D“Y WAR-
TA WIEDZA NA TEMAT RYN-
KU KONSOLOWEGO- ZAPA-
MIETAJCIEiJESTESMY TYLKO
SZARYMI KONSUMENTAMI

I

INNYCH G—0 OBCHODZA
WASZE MIERNE OPINIE NA
TEMAT KONSOL NEXT-GEN,
[...] QIREX, Biatystok

Malkontencie przebrzydty - gdy-
byd list dw naplsal 3 miasi?ce
wsteez, byloby w miar? spoko,
ale na dziS dzieh krew we mnie
wzburzyied, prowoku]?c sku-
tecznie do wygloszenla Kllku

stdw, majacyeh oczywIScie tad-
ne znaczenie. Powiadasz, te
DMC ne PS2 to Zadna Irajda,

czyz si? myl?7 A to dobre sobie!

Ryj mi wykr?ca na wszystkie
strony i powatnie mydl? o wzl?-
clu udzialu w stosownym kon-
kursle fotograficznym, hlehie!
Glupek ze mnie Wiejski,

'

u). P'

m (kw

paczony, ale DMC uwatam za
»l jak cholera... Zgadzam si?

Tob? w kwestli nast?puj4cej;

chod ^uele zajefajnych gier to

zajefajna sprawa. tak sukcasu
PSX'a niejaka Czarnula nie od-

'

I, jetll tylko sequelami I

pochodnymi b?dzie szastad. A
wyjqtkl pokroju ICO zdarzaj? si?

niezmiemie rzadko... Stusznie
prawisz w kwestli bfuzgania
3prz?tu, ktdrego nie ma, ale do
tej kwestli ustosunkowaiem si?

w komentarzu do "Ustu Miesi?-

ca". (...) Spraw? etawlam jasno
(mdwi? tylko I wylqcznie w swo-
im imlenlu): z X-a poczqtKowo
zlswalem jak rzadko, abyw kod-
" si? doh przekonad. Wszelkie

deklaraqe Jednak pbki co
charakter hipoletyczny - jut
Wkrdtce X trafi do Redakcji PE,
wi?c zweryflkuj? swe pogiqdy.
Ja nie widz? problemu: W)4cony-
wany przeze mnie zawdd pole-

ga na plotkowaniu, spekulowa-
nlu I dedukowaniu, a gdy przyj-

dzie CO do czego - rzetelnyr
poinformowaniu Twojei osoby .

wlasnych odczuciach (reszta
nalety do Ciebia - konkretne
wnioski ltd,:). Zakladajqc, te po
dzid dzlen bluzgam na X-a, w
momende jego przetestowania

i

odebraniu pozytywnych wibradi
powinienem najzwyctainlej zmie-
nid zdanie i takowym si? pbdzie-
lid z rzesz? Czytelnikdw. Logicz-
ne, ha7 Do Czylelnikdw nie czuj

zalu • Polak musi ponarzekad,
wszak Polakiem jest, a I jest

zdrowo, gdy "cod si? dzieje".

Aha, CO byd nie gl?dziljak mrdw-
ka w fazle ktimakterium - zaciesz
gumiaka na joypad do PSX, ktd-

ry wkrdtce przyw?drujB na Tw?
chat?, najpewnie] przez

'

kuchenne;).

NHL 2002 W DTS'!'

0% _ [,..] W NHL 2002

y (PS2),naplanszyty-
tulowej zauwatytem

wiele mdwiqey znaczek; DTS.
O 00 chodzl.,,7 Nie dysponuj?
odpowiedniej klasy sprz?tem,
wl?c prosz? 0 wyjadnlenla: prze-
ciet od zawsze powtarzasz, ts
w grach nie ma mowy o DTS-le.
[...]" Kajetan, Opols

OjaaaalToprawda, ELECTRO-
NIC ARTS zaimplementowalo w
najnowszej edycji swojego hoke-
ja obslug? dtwl?ku w sysiemis

DTS. Co cl.

0 jakiejkolwiek ddemie sprz?to-

wej (np. symulowanie trybu) - na
amplitunerze Iskrzy, niczym na
choince bombki, symbol DTS.
Efekt jest piorunujqcy, bowiem

sportowa t?lnl zyciem, a

• wciqt nie kumam. Od zawsze,
w katdej jedne) notes prasowej

i

oficjainyeh komunikatach SONY
widniaio jak byk wyjadnienie, it

jako takie gry potrall? obstutyd
jedynie" Dolby ProLogic. zad sys-

temy AC-3 i DTS pozostaj? jedy-

niew sferze marzeh. s? dost?pne
jedynie wtrybie OVD Video (Bmy).

A tu - szoklll Pragn? przy okazji
wyjadnid, it za katdym razem,
gdy Shiva nawijal w newsach
informal^ o planach zaimptemen-
towania DTS wjakiejd grze • into

wyrzucalem, naSmlewajqc si? z
krakusa pod wqchalem I wyzy-
wajqc go w gl?bl duszy od la-

merka... Shiva, zwracam honor,
chod krakusem i tak jested, hleh-
te! Przy okazji pragn? nadmienid,
it METAL GEAR SOLID 2: SOL
rdwniet oferuje kotackt diwi?k.
Co prawda nie DTS, lecz Dolby
DigitalS.I (AC-3),aitozaladwiew
kllku wstawkach (prawdopodob-
nie s? to scenkJ liezone zmonto-

'

wane i zapodane jako film DVD),
ale liczy si? fakt. EA dalo czadu I

jak tak daiej pdjdzie. coraz wi?cej
gier na Czamul? b?dzie oferowad

gaze

Zan

:k< kosztuje S|

topieni?dz;ai
, .

sprz?lizaan-

rowaniludzie si?c8ni?.. ). ale...

nami zoetaty skniazone pleiw-

docelowy: infenmaeie o dtwl?kuw
DTS-ie zajmuj? cholemie duto
miejsca. wl?c...

/es\ m Droga Redakcjol

l\^j"Jestem wiernym fa-

Inem PSX EXTRIME
{??? • HIV}, niewlele jest osdb,

ktdre graj? na naszym osiediu
w Pleja, bardzo prosz? kody do
gier:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tu

leci cala lltama - wyj. HiV’a}.

(...) Z gdry dzl?kl. Jestem zapl-

sany do llsty majlowei PSX
EXTRIME. [...]•

Adam. Zglerz
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Kwadrscisku, z kim Ty si^ na ro-

zun pozamieniateS? Z zierrwia-

kiem? A mois 2 burakiem...? Ja

£2 ;3«em zapisany na GDPE -

Iac2 c62 2 tego..

NAGRODA: Hi
-Tfurc2oi£ Radosna"

... Czyz-
,t>y stanowilo to zbyt duze
|2wanie sklecenie kriku linijek

|Wlersza...? Albo ja chodz^ non
• Stop na fazle, uktadajgc rymo-

""ki na kaidym

l2pomoc4forBmkl, albo
' Wysikacie na spfawg. made *le-

•nia' konkretnego... Nic to - wy-
iroznkem wcale najpigkniejszy i

I najglgbszy. ale zwariowany wier-

iszyk plora Bartasa...

lOya p -p

I
Muszp kupid next-gen konsol?

iJakiejzarazniekupig. tokopng

I
kogos (HtYa;) w

,

Pteni^dze na Czamulp zbieram
I patrzp jak Ptejstak umiera

' Sandzo /uPtp ps-ssy
' 8o grata to esy-floresy
* Czam^ skrzynk^ se kupip
'

' }z (dp jui kup^...

Bartas, Bydgoszcz'

[-! Cze HIVI Piszf

yy~n _ do Ciebie poniewaz
mamdylemat-Chodzi

0 to, 2e nie mogg sig zdecydo-
wai... Od dawien dawna mam
chg£ na PS2, ale eena le] ma-
szynkl jest Irochg wygbrowana,
ns nIe? Teraz zastanawiam sig

nad kupnem nagrywarW X!tXX
16/10/40. Ona kosztuje niecale

600 zl. Obecnie mam 400 zl +
200 miesigcznie od aponso-
r6w:). I w Ikwl haczyk nie

wiem, CO PS2 ezy na-

gtywarg? [...]" Jarek, Knurbw

Ty gi^bie kapj&dany - kupuj w
le pgdy nagrywarkg. Nie siysza-

tem 0 konsoli XXXX 16/10/40,

ale te parameiry sugeaijg, iz jej

moc jest potgzna (pamigd ca-

che/mu2yczna/gra(rczna7??).
Ech.jagtupianimlomankal Prze-

ciez Tobie chodzi o nagrywarkg
CD-RW. A zatem sprawa jest

jeazcze prostaza: zdecydowa-
nia kup nagrywarkg - bgdziesz
miat wszystkie gry.).

RACZKUJACY

MAKER;)

g '{...j 1> Czy mozllwe

5 _ lestprzegranieorygi-
® ® nalnej gry vvydanej na

DVD- np. METALGEAR SOLID
2 • w calolci (z filmami) na jednq
plytg? 2> DIaczego lak dluga gra

jak HALF-LIFE zajmuje ok. 3 cm
plyty, skoro SILENT HILL (trial)

zajmuje ok. 4 cm? 3> Bl^am/
proszg/z^dam dodania llczby

I
stton; tg 'stowkg' PE czytam

: od dechy do dechy w maks 3

dni. Marzyml sig ISOstron PE...

Poza tym, wkrdtce X-karton i

mikrofaldwka powinny zago^id
na famach najt^zego l najwgk-
szego pdsklego maga konsolo-

wego (tak my^g...) - chyba wlgk-

iszo6£ Czytelnikdw chcialaby

wlgcej stron, nawel je^ll trzeba

by zaplacid wlgcej... [...]"

Patryk, e-mail

ad. 1> Jak zapewne wiesz:).

plyty CD I DVD rbzni^ sig mig-

dzy innyml pojemnoScIg. Ot,

noSnik DVD pozwala zaplsai od
wlgcej denych nlz CD.

dziwng jednoslkg,
bardzo nietypow^:). Postaram
sig dostosowad do Twojsgo toku

myilenia... Tak sig zlo2ylo, ze
owe centymetry majg feisty

zwigzek z objgtoicig danycb
zaplsanych na plycie. Gra jako

taka (pllki *.exe i Ich odpowled-
nlkl, w tym kod Itp.) przewainie

zajmuje niewiele mlajsca na ply-

ilast pozerajg je fil

^ie2ki audio. Ot,(FMV) lub

dnjgl CRASH (PSX) zajmujeck.
nsritymetr na ptyde'. tj. zawlera
r.^^iuUta-ponad grafikg wtaSci

1 koc, podabtSo Jest w przy

1
giv Otkee aaiei

n L.SL T! . 1 1 1 > .aimowanc
go rut ptt'nie' do n^wwnoSd lu

urody graficzniq" nie zachodz
Ecb, malotku... ad. 3> Zastosu

jg teohni'-.j 'na itaHego"; wsze
kio prn^Ly 1 sugestle dot. dodar*l'j \ sugestle

najmnig) 10 sti

Sci kiarujde do Scier y. Chod
jost debilklem. to jednak w tsj

kwBStli sporo zale2y od niego

wtaAnie. Zo swojej strony do-

dam. ie malls robig na AHenle
spore wraienle, wige spamujole

jego konio do znudzenia, e z
pewnoldg jsdan z najblizcych

numerbw PE bgdzie wazyl kVo
dwadzieddat). telefony tei ro-

big awdie i n1* 6clemniam w
tym momencienltrochg. Listy z

wggllkiem r>ie eg brane pod uwa-
niektdr* zg(Rad-)y by

•y^.
^t siuszny - wBzak juz teraz

PE pgka w szwach, a co sig

bgdzie dzlalo, gdy na dobre roz-

krgeg sig XboX i 'kostka’!!7

’Damy radg‘...7 Listy podobnej
trefed zalewajg mojg skrzynkg.

ot. cbodby przytoczg koleiny.

autorstwB FIdo: [•••] Czemu PE
nie przyblerze na wadze o ja-

kiei 10-20 stron? Qdyby cena
skoezyla o jakiei 1-1,5 zl, to

chyba nlkt by sig nie pognlewal...

Coraz czgiclej czytamy w "Kg-

cikach...'. ze Allen przyznaje za
malo sifon na owe kgeiki. (...)

Ewentualnie przeprowadZcle

. _ "[...] Yo dia calej
" zg(Red.)akcjU Cbcg^ ^ Warn opowiedzied tit-

storig CO najmnlej niezwykig

(prawdziwg!), udowadniajgcg, ite

trochg starsze pokolenle (30<)

takze moze mied w swych sze-

regach zapalonych Graezy - za-

rdwno konsolowych, Jak i pece-

towebw, (...) Wszystke zaezgio

sig podezas lekcji j. polsklego,

. . j, wige humor ...

.

doplsywai. Czgdclo-

wo tylko ratowal go nowy numer
PE, ktdry tego samego dnia
sprzedalaml mitapani, pracujg-

ca w kiosku niedaieko szkoly, z

uimlechem godnym politowania

(odstawlacie takg wiochg, ze juz

z oktadki emanuje niesamowita

fata debilizmu:), Trochg pokrze-

piony, udalem sig jak skazanlec

na tg nieszezgillwg lekcjg, (...)

kadpi'

mojego sprzgcicha byla

dobrze widoezna. Pilek, bo tak

nazywamy naszego beltra od
pol^ta, z satysfakcjg zapisal S

temaldw, z czego moze Z byty

w miarg zrozumlale, I zaczgt sig

przechadzad po kiasie, co by
wszystkie proby posllkowania
sig wiedzg nie zapisang w umy-
Sle ueznia zdusid w zarodku.
Przechodzgc kolo mnie zatrzy-

mal sig (wlaSciwIe to odzyskal

s!g zabll o mdj plecak]

gniewnym spojrzenlem najplerw

mnIe, a potent szmaclanego

upadku. Nagle siggngl po cod
znajdujgcego sig wewngtrz mo-
jej torby - wyciggngt,,, najnow-
szy numer PEIII Odburkngl coi,

jakod zabid czas, po czym >

przy swoim biurku I zeezgt ezy-

tad. Nie dodd tego, po ok. 6 mP
nutach zaczgl sig dmiadi Jako
ze czas na napisanie wypraco-

wania mielldmy do koilca drugie)

lekcjl, tak nauczyoiel praktyez-

nle przestal funkejonot^w tym
dwlede na 120 minuti Kiedyza-
dzwonil dzwonek, niechgtnie

zwrdcH mi gazetg, po czym za-

czgt sig dopytywad o Wasz cyki

wydawrticzy I modllwodd zamd-
wienia prenumeraty. Przyznal sle

takze, ze od niedawna ma w
swojej chacie potwora. co sig

PS2 nazywa (do dzislaj zacho-

dzg w leb skgd on wzlgl kasg.

calodcl obrazu - dowledzialem
sig, ze posiadatak2e PSX' a, N64
I solidnego PieCa, pogrywajgc
ostro w takie hity, jak Zelda,

Marian S4, MGS czy chodby Ar-

canum. Trochgmuniedowierza- ,

tern, ale przekonalem sig o
j

dziwodci Jego t

'

'

wycieezki szkolr
,

Ja, jako zapalony Gracz-manlak

zabralem ze eci>g Szaraka. ct

Fajno sig gi

ale tylko do momentb. Pilek rdw-

no 0 22.00 wparowal do pokoju,

zeby nam przypomnied o ciszy

nocnej, lecz gdy ujrzal 'trzeci

turnlej o tytui delaznej pigdei*,

toezgey sig na matym telewizor-

ku bgdgcym na wyposazeniu
pokoju. Jakod zmigkt nagle i za-

l-CTCMAtSaAg? 8CC1 m



tJo Waszych pacyn pod-
»lawy ojczystego i?zyka j'-t
jAi-.iotany - tak byn^mnif>i •.-.-yr::

ss I przsdlri/nnego mi raportu.

A przefo nis ma jak zamotany
baffer. Pami“^ Ooskonale Jur-
ka K. - kidry w szkola
^'ednlej prdbowal uczyd mnle
informatyki. Nie udafo mu -j.

flOyt "ie pfzewidziat, ze z po-
moc^ Sieci mozna obej'^ pnv
blem sie... Otdi 'pry-

muf vczystkim programy,

t,Til aaniyiii lywMjfqi. przerw^
.

Mniejszi

.
IlCZy SI

przy
k gra,

jednak w w^pllwodd doniesle-
nia, jakoby mla) Was sprad w
TK3... Dtat^o tsz nIe dostajesz
nagrody. Aha, czy zastanewia-
<ed sl9 ned tym, co powie "psor'

po przeczytanlu tegoz listu?

Pewnikiem powftJruJesz do
kqta.). (...) Co SI9 tyczy meri-

tum sprawy, to nikt nie zaprze-
cza, 12 old-boye szarpl^ w gry
wrdao. Praeto nie raz publiko-

watem listy zdesperowanyoh 30-

talkdw. ktdrzy swdj wolny czaa
podwi^fq na granie. Hobby jak

kaide inne, a ze przy okazji roz-

wljaj^ce p«wne cschy charakte-

fu - nalezy zalic^d to in plus.

By6 moze, w zwiqzku z tym li-

slem, napisze do mnie wi^cej

iiTii do6wiad«enlami, a i prze-
strzegajqc przed ew. zgubnyml
skutkami swojego zaangazowa-
nia... Jak czekam cier^Nvie. a
nuz (yZka kupi yadelac (ertimm-

JAK, GDZIE...?

[...] Che?

see. (...) Wy (red.) recenzujecie

giy. ktdre b?d? si? wygrzewaty
na pdikaeh sklepowych w Pol-

sce doplaro za dwa, trzy miesla-

Konkurs dia ambftnych /publicystyka czyteinik?

DLACZEGO GRY Sl^ STARZEJ^
Jak gmiaro nlesie, 0 wroble wierkaiq nowet no Karntzalte, pnynlo mi zoislniec no foniiith peJnego intetekluoliiyth

odpodkow Sirietnikfl". Podofcym Worn r?k? no powitonie, ole krppujgce mnie oditenie uniemo^iwio mi wykonywanie gwohow-
nyth ruthdw (ponom w bleli powietfzieli, ze to dla oiojego beipieaeiisiwo). Mima nyJciowoi niedyspoiytii, the? opowie-

dzie( Worn pewnq bislori?... M kiedy jestem zairkniply w lyni pakoiu Iponiekqd wygodnym, wnyslkie stiany sq miptiotkio i

praylulne), mom sporo oasu no rozmydonie. Jesli wipe lylko mdj sltumiony gJos do Was dotiero, ws»wba[eie sip w to, to mom
zomior Worn opowiedwi, bo oni raogg wotic. A kora zo nieposiuszeiislwo moze byestrasino...

tSedy odwiediiJem pewnego sioneanego dnio zaptTyjazttiony sklep z ’zoposowyiiii kopiomr gier:), spolkoJem tom downo nie

widzkinego ziwiomegc, z ktdrym neWem si? w dyskusjp no IotoI giei. Spylol sip mnie w pewnym momende:

- lo w CO cslotnio pogrywosz, Hozur?

Odpowiediiaiem mu, podajqt lyluJ olclonlrie ek^looltrwonq pneze mnie giy, 0 on pt^inlrzy) no mnie zdziwionym wziokiem.

ten stoioc? Przetiei nikt [ui w lo nie gra. Tetoz liieemy wT IT {hj wymieniJ tyhily noinowszyth hitdw), ktdre sq duzo

bsze I mojq 0 nieba wiptei do zoolerowanio!

Wedv zotzqjem sip zoslonowoc.. Oddojqc sip wieki gedzinom gry zupeinie nie zwrocatem uwogi no dot? piodukcji, 0 no

pudetku oulorzy nie podowtdi iodnego akresu ptzydaliwsti do spozytio. Nieslely, sposdb raySlenki mojego kdegi jest powszetbny.

Jok lo sip ddeie, ze wsponiote gry ostntnich lot tak stydiko oddiodzq do lamuso? Niektore swiolowe basisellery ksiqzkowe ad lot

aeszq^ niesfobnoeq populariiokiq i dqgle znajdaiq nowydi nabyw^. Rfm |est od downo zooktcplowonym zjowidiiem kultuty,

Towslojq produktje kuilowo, ktdre mojqswoi'egronD lolwordiiofyth wielbideli. Zaslondwmy sip, czemu gry, kWie ptzedez Qeroiq

i obu tych zrodet {0 nowet ie ptiewyzszoiq j»d wieloiro wzglpdomi) tok szybko si? storze|q i zoslojq zopomnione.

Cry^ ciggle si? tonn'iaiq. Stajp sip coroz fepsze, hordziej rozbudowone i zblizone do rzeczywistoSd (jest lo w znotznej cipsd

zosJugo sogeslywnei woRtwy oudiowzuolne|). Megabit, gro otzakhwino przei dJugi okres nosu i uznono przez Graezy, joz po

potu miesiqnicb Igdoje no nojniisiei potto w sktepe, opolrzona etykietkq "Kkisyko'. Zjowtsko lo mozemy ouywBcie ttumoezye

nieusfannym poslppem lecbnianym, gdzie newe lethnologie wypierojq slate, JeSli ktoi z Was mkitby do wyboru; wystiiionego

Szoroezko lub typiqts no Wos niebieskini okiem ezorne pudelka z iogieir P52, lo no co byWe sip idetydownli;)?

Pogoii zo nowymi rozwiqzonioml nie idzie niestety w porze z rozwojent mysli ludzklej. Gry, mimo poprawy oudiowizuolnej, nie

zyskiijq rw miodnaHt, a wrpa mozemy zouwozyt tendeneje do Iworzenia coroz prosiszyth, ptyiszyeh i noslowionyth no lonie

podniety gnioldw. Mozemy lo Itumotzyc no wiele sposobdw, cho4y poirzqt piiez pryimol fzotzywislcdti, kl6ra wymogo od nos

dqgtei pracy i oktyvmosd.

W podabnyth okobanofeioth twonenle "ombitnych- gier nio mo wipkszego sensu, bo i tok - kierujqt sip inenlainosdq niektiryeb

developerdw - Grocze lego nie doceniq, 0 zbyt dtogi czos gry bpdzie lylko dziotot no nich odslroszojqtci. Podobno tendenejo

nieslety ciqgle zbieio nowe znrwo: rynek cierpi no zoiew "kionew
",
tzyli gier (^rtyth no wykorzystonym waetniej pomysle, kldry

pnynidst donej pozytji duzy zysk, otzywistie nieznoanie rdzniqtych sip specyfikq i niekldrymi zosodomi. Oryginolne pozyeje

zdatzajq sip noprowdp rzodko (chodiy gtokny hit oslotnicb miesipty, gra Blotk&White'). Wszysiko lo spowodowone |esl chtodnq

kolkulociq spetm od morketingu: leSi cot osiqgnpto jednorazowy sukces, to aemu lego nie powtorzyc, wydojqt sequel, ny grp

bozujqtq no donym pomydler. OczywSde powstate w Ion sposcb kolki sprzedojq sip jok swieze buteezki. Gdziet jednok podezos

wtomej odoptocp uth^zi z rteb lo, co czyrti je wyjqlkowymi; przebtysk genhiszu, czy jok klo woli dudi, kldry nodowol rafemu

"owi iodywMuokzm i niekonwenqonolnost

ym, zebysde zoowozyli inny wozny element fej komeicyjnej modtlny: develcperom NIE ZAliZY no poditzymywoniu

przy zydu donej piodukql. Gro Ideoino bytoby przeciez dio nkh batierg nie do przekrotzenio, odebrofo by im sens dolszej proty,

W koocu itk nie powstoje z somej klei i zovfiie zo tym slojq wipksze lub mniejsze pieniqdze: w lokim swisde z«emy i musimy
dp I tym pogodzit Nowet tocy gignnd jok SQUARESOIT, nodzwyczoj tzpslo wypusztzojqcy no rynek gry vrybilne, Iworzq praduk-

seryjne, ktdrycb poziom ciqgle spodo. IVzykIodem lego sq kolc^ne tzpsci FINAL FANTASY, ktdre bozujq no ulorlych przez serip

xnemolflch i specyfice stenoriuszo (lolowonie swioto, wptyw zoowansownnej tywilizocp lethnicznej no swiul gry). Oslotni projekt

kwodrutowyeb, nowolorski film "Rnol Fnittosy: Spirylusy WBwnqtn” okozol »p finomowq klopq i 0 mofo to nie dopiowodzil firmy

do bonkruclwe. I jok lu tyiykowoY inweslu|qc w nowolordtie pomysty?

Wtdrno« i produkejo mosowo zobTiulq przedwftesnie gry, ktdre w niezym przeciez nie irstppu|q kinu, czy iNerohirze pipknej.

Koraeicyino muszynko do Iwonenio pisnipdiy coty aas jestw ruchu, n derpitny no tym noibordziej my - Grocze, 8y(

;

wiele lot bpdwmy jesztze obiektem kiylyki "mqdrych” lego Swioto, jednok nie mozei

ombifni, twdrezy i pomyslowi jest

:

sztoki, uznonie no colym Swtecle I ost

zyapkNielratqcwipt^-

. . . mozemy lrad(nodziei.Dopdkiistnieiqludzie

ie kiedys dostonieray w nosie lepkie polwhy gip ideoinq, kidro zysko tong? dzieto

zniesie obeeny w medloch wizerunek Groezo: cztowieke ogronitzonego (tzego

iwytolcie zo podo i kujde zelozo p^i gorqce!

Bo wkoj'u wpodlo lrz«h sonilatius^, kiwzy sprowadilti zonoszqcego sip obtqkonym Smiechem Mozuro no podlogp. Jeden i
'

poczymwywIekligonooSwiellonyloriBniowymilompaminich (w budkoch z bpdziomi) zooplikowai mu siodek o^ko|o|qcy,

korytorz... CO.N.’D

ce. Uwaiam, ze nie ms sensu
(jezeli masz odmienns zdanie, to

mnis nis bluzgaj) (H: me bdi

etupi... Wykonuje gwatty na zle-

cenle. baz - tez;) recanzowanle
takich gier. Co z tego, Ze Wy
maoie gr? w NTSC (czy jakob
lam), jeZefl wlekszoSa posiada-

ezy konsol ma Je w wersjl PAL.
Skutkiem recenzowania takich

gier Jest niepotizebna podnieta
ze slrony Graezy, a pdZniej roz-

czarowanla • np. taka recenzja

DEVIL MAY CHY na PS2 - do
dzib jej nie ma, chociaZ szukam
w Neele, na gietdach I w swe-
pach. Praktyeznie kaZdq gr? re-

cenzuiede z wiekszym wyprze-
dzeniem. NIedawno na lamach
Waszego pisemka pDjawIta si?

rseka XTREME G-3. Wiedziaiem,

Ze to dobra gra (pamietam XG-1
z N64 - byio zaje"”‘el!l). wipe
postanowllem sip za nip rozej-

tzed. Rozgipdalem sip blisko 3
tygodnie, a moje nerwy wislaly

na wlosku, aZ w koheu dorwa-
flrmp wysytkowp.

© Mdj wuj • mslrpt-

ny pecedarz - uwa-
Za. ZeQT3 ma slabp

gratikp... Czy gry na PC pre-
zentujq naprawdp wyZszy po-
ztom graflezny niZ PS2? [,„)

Pawel, e-mail

Alez oczywibcie' A Ziemia ma
ksztatt banana i jest wspierana
przez 3 garbaie, wytaiuowene
krokodyle... Serio!

majpeq tp grp na stanle. Nie
zmfenia to faktu, Ze jej nie ta

'

(chyba cob nie po polsku, ale'

..) Napisalbym 0 tyn

ce,alemlsMied'd^'oM--]”
' Skdtzewo

Taka jest nasza nola - lecenzo-
wad na bieZpco gry. niewaZne w
jakim systemie v.-ydon: (mniej

wipcej...). More Tobie to me od-

powtada. ale uwierz mi - pokaz-
ne grono Czytelnikdw PE alOo
tego svymaga (Crytelnik nasz
pan!), pragnpe orientowad sip w
temade, aibo dzlpkuje nam za
przestrogp... Wszak jedll kon-
kretnej gry nie mozna nabyd w
naszym kraiu (brak wersji PAL),
mozna bcipgnpd takowp z Za-
chodu (Net czyni cuda), a i nie-

ktdry posjadajp konsole NTSC
(czy l^oS tarn:). Co wipksi po-
mylertcy importujp akcesoria,
gadzety tld. - kwesSa zasobno-

^ portfela. Ja widzp co najmniej

jeszcze jeden pozy^ny aspekt
calsgo zamieszania: niektdra gry

szanowane np. przez Ametyia-
n6w rkakontecznle podobajp sip

Europejezykom, Ot, seria NA-
SCAR spodoba sip niewlelu ma-
niakom samochodovvym. a co
dopiero powiedaei 0 lawinie gier
- metkp NFL
'Ch Ameryka

ptzykiadzieMGS2dla!
nIenesdostfZBO kotejny przyktad

Swiadczpcy 0 stusznobci takich

zabiegdw. gra, ktdrp z pewno-
tysip-

cajiC. i'r -'•‘-sawtruu w wersji

Ntn^li*eporoil'rT5y^ia,Nos
C-J gdry nefrf^ ta,1

•

jeden z Czytelnikdw

SKLEPIE gre pt. DEVIL MAY
CHY tuZ po hm. jak primoif.'J

recenzjp w cv.Dim ulutfesyni

magu, litehlel p-n tym, IrPIrjQ

inne sposKry di.'.
. V uprag-nlo-

nej gry. r'r
-‘•-

fragment jednego z wletu feti-.v

dot. aspeWu ttnansowego oma-
-^nej kwestii (Mlchat, Szcze-

): [...] C"’ mnie strzela, jak

ire pecetowego MAX PAYNE
ra zt i otrzymuie PL wei^e.
instrukoje. podkiadke pod

szczura I jakieb Inne bzde^, a
na PS2 za 289 zl (np, FIFA 2001

)

otrzymuje w pud^ku miejscs na
Memoike;). [...]

([...) Cze, cheialem Ci
naplsad, Ze jestem
Ibardzo w'‘""ny, bo

zamkneli mdj ulubiony sklep z
konsolami. (...)

Mijagi. Bielsko-Biala

Chcialeb? I co - juZ me chcesz?
Oj... BTW: a za cdZ lakieao ten-

ze zamkneli-.? No i dzipki za
Info - ezuje sip spelnlony, teraz

mogp ibd spad... Czy poozujesz
sip rdwnis spetniony na wiebd,
ze upadlobd ogtosila moja ulu-

blona wypoZyezaInja filmdw
DVD? Z jej pdlek znikto zbyt
wiele piyl,„ (...) PS: Sprzedam
sporq kolekqe filmdw DVD;)...

. _ |.,.j Czy ktob z Was
" zaetanawiai sip, jak

bardzo PS2 oddalita

sip od PSX - pod wisloma "wzglp-
daml"? Nie chodzl mi 0 spei^-
kaejp technieznq, czytnik DVD I

Inne, chodzi 0... piostotp! Tak, 0
prostotp wtabnie, bo gdy mialeb
Plejaka pierwszego, to nie mu-
slaieb sip obawlab, Ze za 2 lata

wyjdzie TOMB RAIDER 7 i bp-
dziesz muslal kupid jakis dysk
twardyl Tego na PSX nie byto.

Tam byta czysta zajawka granil i

niezym wipcejl Co bardziej ka-
siabci kupowaJi jakieb gitaiy, maty
do taftca (towarzyskiego?), aibo
Inne pieidoty, ale to wszystko stu-

Zyto graniu. No, moze byty buble
do MP3, czy inne ’akszyn riple-

Je", ale nie jakieb aparaty cyfn>-

we, kamery, klawierkl, mikrofo-

ny... Po co tyle tego? Jak produ-
cend sip rozppdzp, to aby za-
gradw QT5 - tizeba bpdzie zwer-
bowad pllota jako diuglego Gra-
czail! More p"'rzp bez sensu,
ale PSX to byla czysta rozryw-
kal [„.] Witek, e^^lail

Walisz bzdely, misiu, cob tam,
00b lam... Podqz^pc Twoim to-

krem rozumowania mozna wy-
snuC tszp. iZ pierwsze gry teia-

wizyjne pokroju PONGa byly

WSPA-NIA-te, bo z truesnoidq

moZna |e byto poOtpezad pod od-
btornlkl TV:). Aparaty eyfrowe,

zestawy karaoke, batuty, maty
>tp. sluZp tytko i wylqcznie do
podnieslenis rajeownobeti dan^
produktqi. Co sip tycay pomystu
dot. QT5 - geniuszl Posunp sip

dale]: chdaibyrn, aby mozna byto

zakupld specjalny kontrolar dr
gaf-t moZ-

ki kopipc realnq cutkp



1

ztem wcielonym. a pierwszy

lepszy reportaz tal9wlzy|ny, ot,

stanowl^(^ Inatruktaz. Jak ster-

roryzowaS sarrolot za pomoc^
plastikowych sztjticPw - uch,

horror, ktiJry powinlar zoata6
wy^etlony w "kinie nocnym".
Problem w tym, ze psychopad
tez ogladaja telewlzj$, maio tego
- nawel cz^aj^ gazety... Zcza-

jasz...? PUU'!' ( ..) Szaaowny
Czylelniku, zmyj "kleksa" i wy-
rai swoj^ oplni$. ktdr^ splsan^
- wySli] do PE... Co alg tyczy

'Jaslal Malgosr -gdy mialem lat

kilka. robilem w pory. natomlasl

dzislaj bym zazarl caly tan do-

mek. I^cznle z plecam I mlotl^

Baby JagI, hiehte! PS; Mikotaj to

pala!

scy krzykoae powiimi mqt lo^ no uspokojenie, okurot dlo nich

iwujqtyth... Po (o lo si? tok szpiilat? Zomkist si? deszyt, a (esl

I rynek DC; krzyaeli. rtucoli si?]ak molpy w klotte (bez obrozy

ti in chacn. No lo o co chodzi. d] josnej-rasnei?! 0 ten tiomwoi,

Medzonki tokim ludzkmi: Wrzuc no luz, wsodz mord? w swo|q

...]' AnditSitt, Rnszaw

B "[...] CzabiHlVISpie-

tyr) _ SZ? z odpowiedziq na
postawlone przaz

Ciebie pytania; 'Jakim cudem
PSX jest ci^le droiszy od DC?".

A nil^ czemu mialby by6 tartszy?

PSX jast zdecydowanie lepszy

do grania nl2 DC (szczegblnie dia

Swiezo upleczonego Qracza).

Je^li klos patrzy gidwnie na moz-
liwo4cl techniczne, to wyoierze

DC i zeby go przekonad do PSX
-ten mjsialby kosztowad tgg zt.

Ale po co SONY takie straty?

Clad to i liczyd na rozs^dM ku-

pujgcych... Analoglcznie gdyuka-
ze si? Xbox (299 tuntdw), cana
PS2 (t99 funtdw) b?dzie za wy-
soka jedll chodzi o mozlitvodcl

techniczne i wyposazenie (np.

twardziel X-a). Tym niemni^ nie

widz? szans X-a, a bytem plemv-

szym napalonym na ten sprz?L

Ogdinie moja oplnia zmierza w
odwrotnym kierunku niz

zg(Red.)akcji. (...) Pewien debil-

Silenoer wypisat gtupoty, to

(xec jest dobry do gler. Odnios?
slgdoknkudeWIizmdw... t>"kon-

aoles? dIa ludzl leniwych" - g*“o
prawda, nIe dia leniwych, a da
rozsgdnych. Trudnodd obslugl

peceta dia “szarego" uzytkownl-

ka to totalne przegi?cle, tu stan-

dard to: nie komputer jest dia lu-

dzl, ale ludzie dia komputera.
Ponadto wystgpuje masa proble-

mdw zgodnie z zasad^: socja-

lizm to taki ustrd), w ktdrym bo-

hatersko waiczy si? z prcilema-

mi nieobecnymi w Innych uslro-

jach; Z> 1000 zi potrzeba mu na
$prz?t na 2 - 3 lata, zeby grad na
plecu, aja nato: 1000-owazem,
aie na pdi roku. Trzeba wiedzied,

ze pacstowcy to kretynl, ktdrzy

niezwykie odpomi na 'drobne'

wady. Kiedyd majac juz nlezlg

graflk? 256 kot. x 640x460, mu-
zykl siuchall gidwnie na PC Spe-

akerze (jakosd szokujgco slaba

w pordwnanij z grafik^. Jak si?

mo2na przyzwyczald do takiego

absurdj, to do grania na kiawla-

turze te^ (co powoduje tworze-

nle bzdurnych standarddw); 3>
godd twlerdzi, ze nie jest waZne
na czym si? gra. Owszem, ale

nie na plecu. tu jest to najwal-
niejsze - ody recenzent konsolo-

Ac’EEA! HAHV PU05LEVJ

srauA MOvjift-tA i'i
I ^

WWTA<Ar
.'iDZiE Staha;

CO TY )(•"•

Kilt pouits;

PIEC ECH...

I ilobrze norysoxniie ito • to

'.ikiyjegopioclpriic. bo

iistoryjki). Dowod, botokie

lezs^lozwknly,

zoliizylbyri pizedc

'jokotcipopierii (pdetom

kilkiilecbriik to ink 13 ole

forby i kredki do siebie nie

posulo. Ogolitie jednak jesi

dobrze, iiekibyrr na«' :<

botdzo, zwiosztza iz do

sk’lobulotneiniemom

iznsiizezen josl

miodziezoivo
.

Srtuia proszsn

iiiezwlouiiy keiildkt,

floilepiej raoiloivy (Intel,

dltic7A.jn r,;e bmles udziolLi

•;i konkuisie no

lysovmikoJlJ” [klcjiil

Komix Korner czyli komiksy czytelnikow

1 No lo si? narobilo! Nie s^dzilem, ze moje maie ooloszcnrn wyvin'.n t.ika i eakci?

' omWaszychglosowsenstalsl?rzscz^s10£cra. Hie. Ne.hle . Oc;K.uj-:w.i.'tcni5fiH’.d':

lamach malej rubrykl komiksowej b?d^ p" .

ofkoz 2 grarri wideo - czyli tak j'ak do lej pory, tyiazeDpairzoro ncszvm. r,iom.3r.;r5n,-.',

komentarzBm.Odczasudoczasuwykon ininUi'-'i '.av-

lez mogii si? wykazad. [kleju]

Prezeimijemy komiks

Artora Sodloso ze

Slorotbowii. Gosck) nu

clekiviti krosk? (witloc, z

;os tzoiwfym letrotiel.

NAQRODA: GRA HA KONSOL^ PSX

List miesiaca
' '•'

roTilCTTWTiTfiiS
.. „ innie juz te "wolny konsokme

"
prowndzone prz#z Czylelnikiw no lomoth Woszej gazety. Ludiml

Przetiez knzdy mo prowo lubif to, to chte I grot ia tzym chce! Jti( si? koimii nie podobo joktd konsdo, to nleth

w innyi^aflorra^ po piemsze... A po

koa^lki,'zehy oikt ich nie zogiql w lym lemade, o nie: '-Dlotzego lolerujesz lytko DCT, "-Bo... ho... no bo tnk, i jn". Aibo:

bo wszystk'ie inno kotisole sq do d"y". No, ludzie, soriy, ale lo jest czyste lor

io Irtilioiq no Itimy PE nie pone porroy • jesieS I

sol? PSX. Ptzy oknzji progn? wyraiit swe obuner

to.ytomaksymalnioszoJorii.Wgnkh,

wikrelno i luzadto, lotez zotakqpostow?

le w lenucie bmerstwo. Nidetorzy (licznn

jest grofo, Na niiono porond zosluguje

groficzniB.

Kto kupi X-o dnio H morta nodtbodzqtego roku, mojqci
. ,

podans gdy PS2 w sklepoth bqdzie 'slof po ok. 1 200 zelo, w dodolku polki b?Jq si? iigiaoc od hHwr..

IjeslilrzeciDEADakoiosiqpriewspo

dogustumdokldreinanKinialtoM

170ezt,ayli 2500 - 301)0

(system czujnikow i przatwomi-

kdw dbejqcych o to. aby wszyet-

Ko miaio r?c8 i nogi). Chcialbym,

aby w domach stan?iy rdwnieZ

czujniki ruchu umoZliwiaj?ce wal-

k? w bijatykach dzl?ki wykony-
wanlu sekweneji closdw... ltd.,

ftp. Stoisz w mie|scu - cotasz si?.

Jui wkrdtce Mahusz Walter za-

dba o to. edoy powstala telewizja

Intaraktywna, lqcz?ca w sobie

zalety tradyevinej TV, intemetu i

komunikacjl. An^oglcznie • nle-

chaj konsole si? rozwijaj^. bo
moze im to jedynie wyjsd na do-

bra, a jedll Ty opowiadasz si? prze-

ciw, do Czamuli podi?cz Duals.

Memork? I trzaskaj samotnis w
FFX... Ja tymezasem b?d? si?

icigad na iywca z Holklem w
GT7, prad po mordach Japortezy-

kdw I Koreahczykdw w TK6, a I

rozegram (w duecle z Shiv?) par-

tyjk? z Jordanem w NBA LIVE
2004. Pa, pa-

© _(...] PIsz? ten list, bo
wkurzaj^ mnie stare

dewotid. ktdre pie“'^
0 brutalnoSd w grach. Podaj mi

tytui, w ktdrym jest wi?cej prze-

mocy niz w bajee pod t^ulem
'Czerwony Kapturek* -w niej wilk

prdbuje okrasd biedn? dzlew-

ezynk? w lesle, a potem zgwa...

to znaezy zzera jej babel?, na
dodatek ten wilk ooS wciggal (•

Babctu.dlaczegomasz takie wlel-

kle oezy? Hehs:), po czym przy-

chodzi ledniezy i rozpruwa wllko-

wi brzuch, po czym wycl^ga z

niego nie strawiong babd?. A co
powlesz na "Jasla I Maigosi?'?
j...]' tukasz, Koszalln

Hah, |aja musz^ bydl W poprzed-

nim miesl^cu opubllkowatem
wynurzenia Lecha, ktory nawi^-

zel do dwiata fllmu (po szczeg^
ly odsyiam do... poprzedniego
rrumeru PE ). Ze swojej strory

pragn? dodad, co wyiecialo ml z

pacyny w najmnlaj slosownym
momsnde, Ik fimy uwazam po
tysl?ckroc bardziaj szkodliwe
jsdil chodzi o "trenowanie zaboj-

edw I psychopatdw". Ol, spdfs-

de na Myszaqa, czy nawet na
mnla. Prawda jast taka, ke filmy

ukazujq seks, przemoc. wybu-
chy. kastrowanie. podcigi i han-

del 'drgami* kdziebko bardziei
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skianka

PleitJziatem (a i owszsirt!) i plar-

dz9 na wszelkla podobne donle-
sfsnia. Tak sl$ sktada, ze z zaK>-
zenia ‘sprz^t emulu)^ musi
kilkakrotniesilnieiszy od "sptz^tu

emulowanego". Az€rtam - wskaZ
konflguracj^ piaca, ktdry cboiby
dorbwnywal Czarnpli w kwestii

gier... M6j slosunek jest zatsm
oczywisty: ofic|alnle darrenluj?
wszelkfe pkMki.Jakoby tetnlal emu-
lator PS2, a pojawiaj^ sif za-

pewnienla, gwaranq'e link) ltd. pro-

ponuj? uznae zb nic ponad tanig
telBin?...O prSble przepisania bi-

aiotakobshjguj^cytfi PS2 stysze-

lem tuz po premlerze PS2wJs®o-
nii i..

,
po dzte nle mog? sl$ docze-

kac produktu finalnego, hteWe!
Powiem tak: nawet jeSli kladyS
powstente anulator PS2 (co wy-
daje 9I9 wi^ce prawdopo^ne -

wszak akceleratory non stc*) przy-

bieraj^ w RAM, a prodd w GHz
ltd.), z pewnofciq nie obsluzy gier
z PS2 wstopniu zadowalajgi^m,
gdyz... Mnlajsza 0 to - pbkl co,
Czamute rz^zi i nic ja| nIe zastg-

pi (czy X 'da rad?" zepchngi jg z

pozyi^i lidera na rynku - najbliz-

Kamill

Zaniewski z|

Sok^kl(4
z9pfoc:)

pewnym stopniu) pomdc zrobid

|ak^4 kas9„, Na studiach, na
Pleju nie zrobisz projektu w Au-
toCadzIe,,. nie zrobisz takze
witryn WWW na Szaraku,,, za-

pomnij o renderingu w 3D Stu-

dio.,, Chdatbys obrobid jakid plik

graficzny w Photosbopie? - nie-

stety na Pleju two r'
—

No i CO z teoo? " -

wczasu zaopatrz sif w system
dezynfekui^cy:). Mam nadziejg,

ie w nast^pnym numerze nie za-
pomnlsz o fanach TONVegol
Mam jeszcze "dwleze* pytanie
doiyczgce THPS3 - styszalem,
ze b^dzie moiliwodd tgczenia

'

combosdw zeskakuj^c z rampy.
W jaki sposdb to st^ bgdzie od-
pBlad - jakimd specjalem, czy
jak?l I-..]" Rev, e-mail

Shiva: Nauki Jazdy nia byto w
poprzednim numerzeyi tego
wzgl^dj, ze nawallfa el^ ma-
i4ca wyczesac jakid relaaiiowy
trik, a przedeZ np. moiah doko-
nart na pewno Ty i reszla Cry-
telnlkdw nie chclelibydcis oglg-

dad, hehe!W biez^cym wydantu'
"Kacika..." nadrabiamy zalegto-
scl... Co do trzedej czpdci zma-
gaii HAWKa - zerknlj do recen-

zji, Myszaq pewnikiem wspomi-
na o wszystkich innowaciach
zawartych w grze. Wqglika mo-
zsBz dmiaio podsylac. bo ten

redakcyjny jud slg kodczy
ma czym karmld staruchy >

chach (poza tym Kujol ci

narzeki-ft cod by przekqi

ktodzapyta.
Wazne, ze gram... Tak, wazne... M . [,„] Siemkal
dia mnie tez byio wazne... do ^ “ cholery, si?
momentu aZ cziowlek sobie czemu w os
udwiadomi, ze kledyd skodczy Kqciku...” nie Pylo Nauki
si? sielanka, trzeba b?dzle za- do THPS2?!?I Mam Ci v

rabiad jakqd KONKRETNA podestad? Lepiej uwaZe B3BBB
_ [,..j Pisz? w sprawie

"gafnaOC-jakpo-
wszechnle wiadomo,

w tym temacle jest totaJne dno
na ten sprz?cik i nie ma ani jed-

nej porzqdnej pileczld (dziwl?sl?,

is dotqd nie wyszedi Bleem! z
obstug? JS&al WYJDZIE?!), Mam
wi?o pytanko -jakoZe Drlmamam
od ok. 4 miesi?cy i gratem w ta-

kie (s)hrty, jak UEFA STRIKER,
SWWS2000, VIRTUA STRIKER
2 oraz UEFA DREAM SOCCER
(ten ostatnl nawet ujdzie w tlu-

mie), czy jest jeszcze jakas god-
na uwagi pitka nozna, ktdra wyj-

dzie na ‘Makarona’ lub ktdrq prze-

gapllem? [...]" Pi^emol, e-mail

DO SHIVY.

wy wystawi ocen? '9", to na kon-
soli Gracza tez b?dzie warta '9",

na plecu jest inaczej: spiz?t re-

cenzenta 'S', sptz?t Gracza 1 - 3
(zatwardzialy pecetowiec, przy-

zv^czajony dojrzy nawet "8 ").

Podsumowujqc, pecet nienadajs
si? do grenia. Pecetowcy s? nle-

reformowalnl. s? w slanie przy-

zwyczald si? do kaZdego absur-

du. A czasu na wyjdde z absur-
du nie majg, bo musz? pracowad
na kas?, ktdr? wpakujq w pieca,

no i oczywidcie codziennie uze-
rac si? z licznyml piecowymi klo-

poiami...

Arek, Midsk Maz.

OJ, iip^ pezekonaied mnie...
Wci?z upleram si? przy swoim:
PSX powinien kosztowac co
najwyZej 3 stdwy. Diaczego?
Chodby diatego, Ze istnieje na
lynku od zarama dziejdw, sprze-
dalo si? *sporo" egzamplarzy
lego cacka, poza tym system
schodzi" dmiercig naturain?...

(...) RdZnica w technologli po-

:
ml?dzy X-em a PS2, o lie wystq-

' pi. nie b?dzie stanowld takie]

przepsdri. jak w momencle star-

lu PSX (v/zgIfOem dwczesnych
plecdw). Nietrudno rauwazyc,
Ze na plecacb znci; si? “nie za
bardzo "

; oh?cig do ich

bluzgania. n:s majqcpomyslu na
atak. Olo CO w kwestn "PC jako
konsola' ma do powieOzenf”

z Qliwic:

•[...] Witkal (...) Gram od 9- roku

Zyda (...) obecnie mam pieca 1

Pleja (...) Nie rozumiem, diacze-
go ludzie tak panikuj?, Ze maja
piece... kuna... bezprzesady, aJe

na Pleju tylko pograsz... Tak
moZesz 'wegetowad" kllka latek,

ukortczyd szkot? (ewentualnis
studia] I CO dalej...? No tak -

praca... I CO przyjdzie Tobie
(zwracam do bluzgajqcych Pie-

ce) z tego, ze ukohczyted
wszystkie 'fajoale'?; Ze znasz
wszystkie closy w TEKKENIe
37: Ze masz wszystkie bryki w
GT? NIC (oprdcz saQrsfakcjl)] W
dodatku bluzgasz bardzo dobre

kas?... Ludzie, skodczcle pier-

dzlelid, Ze PleC jest n?dzny...
jak cncecle grad, to kupujcle
konsole! (...) PieC dIa mnie jest

narzpdziem, ktdre pozwala IN-

WESTOWACi wsiebie samego...

(-.) No I mog? zapodad na plecu
Fallout Tactics, czy MAX PAV-
NE... I pogram... a jak chc? po-
grad w najlepszego soccera, to
gram w ISS-a -

i nie Zal? si?

calemu dwiatu, Ze mam n?dzne-
go peceta, tylko clesz? si?, ze
pecet w fakims stopniu przyczy-
nl si? do zmtany sytuacjl 1

rialnej... [„.]

EMU PS2?>

Nieosiaiacy KoiiKurs na.~
“

Najtadniejszq koperta
To mi 5if podobo! Spora kopert jest todnie popotkonyth, kolcrowytii i logo-owgo; nonet "Poni poclo' ostnlnio iwroeito no )»

I

"[...] Niedawno czy-

wy emulatotka Bleem! - teZ zi

chodz? w glow?, czemu jeg

twdrcy me wezm? st? za wypli
cie na rynek plytki obstugujqc
fantastyczne ISS PE. 2 inforrof

cji jakle posladam wynika. Z

paklet odpalajqcy ten tytut n
DeCe NIE jest wo^e brany pc
uwag? I, szczerze mowi?c. w?
pi? by kiedykolwiek si? pojaw
NIestety. Z kdel sprawa dost?!

nych na "Makarona" pileczek

cdZ, nie przesadzalbym, ze VS
to shiti Gierka stanowi przyWa
czystego - eechujqcego przeds
chlopakdw z SEGI nie od dzid

aroade I naprawd? da si? w ni

pograd. 2 nowodci zerknij do n
oen^'i (w bieZ^cym numerze "ek;

trima") nowego tworu SEGI p
90 MINUTES; ostatnia piika n
De(De mocno rorczarowuje i prav

da jest taka, Ze konsolka ta n
gdy nie dostata I nigdy juZ ni

dostania niczego NAPRAWD
godnego uwagi w klimaLnch tu

bdu. Taki -lajP'.



<i(xibAgiMim.Praui^no^iifno(iilinRc<M[[fz(l(>pb^

dn^lwlorniieeldilnniariij-odinckqql. Donit»lv-rii^Niinywnj<h!

CO KUPIC?
. _ Zdarzalo $1$, ie za-

/^Ti zdroicitem kumplom
majacymGB, izmog^

gradwszfdzie, ale wiedzialem, ze
gdy tylko wr6^ do dorrdj, tarn

czekad Jjz rra mnie b^dzle PSX.
Nie zmlenia to laktu, ze zawsze
chclatem mied handhelda.

K: GBA to wspaniala kieszoo-

solka 0 ogrornnyoh motllwo-
dclacP. r\ie zast^pi Cl jednak
konsoll stacjonarnej. Z dragiej

strory, nowy Game Boy jest ide-
' m dia studen-

ta lub osoby cz^sto przebywa-
j^cej poza domem. Sam musisz
zdecydowad, powiem Ci tylko,

ze taki ADVANCE WARS czy
MARlO KART potrafl^ dad nie

mnie] radosd, niz 'powazne' gry

z duzych’ konaol.

o grad-

Kiedyd bylem peesiksowym

:

winistq, wl?c zaczgiem (jui ja-

kld czas temu] zbierad kas^ na
PS2. Teraz oboj?tne ml jest ml
to, na czym mam grad (PS2, X,

GC). Najtrafniejszym wyborem
w molm przypadku (jako ze DVD
mnie nie interesl) wydaj^ si^ te-

ster, bo jest najtartszy

L) Arihkflfe Prnimefda, Tijs S Trb •imelonn czylod

'i_|pQairii(irn^iicr^ilzosliicMiorz«m?Jodic;r«9iu:o<Mcgry,(inlezsbi|o{liidil:l.Cli(f

keiakiiakWyIaytipois->,mi«lDinelosli,plHil2iscgdatpopi]d^
''

mcloilkliokoi
•

felopoprcsbjWMk(iirkokarija|.U

.] PcadrowkniD dio Redokql z kiainy zomkiWI jgdnego kloas. Ul
igo7-iai(9?JC»UHlSC!!l(J

T-l Jok tpolicie ten Ikl, lo noilgpny wykuj; no kainiennydi bbticiich (diyba nia zaklodcKie
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rnnAttzymmlegoviWkiisqtwrdejo.bydhojoQzvlIi

ISzl,kordrklznazwyojti;:TOkKIUlX»ErBOIiI)INGVr.Bylbprwdd^

k6lziij(nd:o,lylooErTwiokiilbiiivnzomKndobijd(»yi)dkmetldoA^
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kompletQI

ght) -
;

jeaz. Pi

ill jedynym krylerlum wy-

Za resztf kasy kupllbym GBA
(podczaskolejnych wakacjl moje
slorkajedzie do USA • tarn po-

dobno taniej:). Ale czas pokaze,

sl$ zdecydu)^. Czyzby
itQBA+GC?

,
NINTENC

je bardzo powaznie. Wymiana
danych, uZywanie GBA jako do-

datkowego pada... Bardzo mozll-

-.•.•c, is w pr^sztosoi pojawi^ sip

zeslawy GBA+GC+okablowanie;
me wydaje mi si? jednak, by war-

to bylo tak dtogo czekad. Na
Twolm miejscu kupllbym dzid GBA
oraz PS2, DCI

W zwI^zKu z ewentualnym kup-

nem GBA mam pytanie: Otbz
obko mi si? 0 uszy, ze niedlugo

ukaze si? GSA z nowym pod-
lanym wydwietlaczem

{LSD... SLD... czy takle cud).

Chclalbym wiedzied He takle

K; RzeczywiScie, jakid czaa temu
po Sieci rozeazly si? takie infor-

maqe, jednak NINTENDO nabra-

10 wody w usta - iadnych zdj?d,

daty premiery... doslownie nie,

JakI jest sens wypuszczania r

wego GBA, skoro ter
'

si? wspaniale? Jest t. —
cod takiego ukaze si? jako seria

limitowana, oczywidcle odpo-
wlednlo drozsza, "u nas* raezej

nieoslagalna. Moja rada; kup zvvy-

pewnodclq nie pozalu-
iblem wysokich cen car-

praktyeznie nie istnieje, gdyi
ostatnk) pojawily si? firmy wymie-
niaj^ce gry za niewielk^ opiala.

[odpowiadal KILu]

3, od razu Cl po-
• Idi 1 kup PS2. OfieWna

cena to okolo 1500 zt, jednak
gdy dobrzB poszukasz, racw-
cz?dzisz dodatkowo 300 zl. Pa-

mi?taj 0 jednym: gwaraneja to

podstawa. Jedll zad chodzi o
GC, to dam glow?, ze kiedy ^?
juz u nas pojawi b?dzle koszto-

wad przynajmniej tyle, co PS2.
Zdziwiony? Popatrz na Xboxa -

^200 ztwUSA, ale juz 1 900 w

Konkurs Brodka na Czytelnika Roku P5X EXTREME

iwdi mi si; Cryhlnikiw, o to i hj id(|, it zwyclsay Irako Mt* l»»wk powonibnl

lsdndtdoLi(lziolukaidB9orCtylohikM,l»lok^
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/(zyledw:

utejkowew
-W !F r

AfVzedsimimBf-jokkoMrmrfnikiydosi^

5.rr«Cpra(y-Wo(efiim5*»isfeelBraoti«wa^

ifMfihicatutxeniomlijhiUsiioSni^

ta^am>slki-laaenmpfsliw,Amrrj(r^mnimrflko,'\l«polfl(m»n^

Tyle ogolnie, aes no podsumowonie.

1.

BloiB|3iQyg«lzlubliiico-21 pkl.

P^oo^oiylulowomllnnmohyzywlg^aao^O()rbQlegoo[H^|1lozlozonI902 g^anN,slB<h

to kosznzrl Oy ly poza gnimi in miEZ zodnytb iinydi zointorcBmnd?Je(^m pozylywn^

tom tq pray b^ondonostalglnrliiwiiynatyt^

2.

Tomos2ModiljzWiixliiMa-i;pkt.

wskozujB, hzniezivm limbo moityifcoytiMa, bopaTmi^zglRoiWq;^

biihdiol). KlnipiiHii lOQBi nikltegn konkunu nie wygio.

3.

Wi^BkGlnskjz9yloiito-20pkl.

tBlil,clmpolBoniBilylorygiiB[iyth!rai^

4. Xizysztol Wokki z Skmninwkili]slbcb . 39 pkt.

jego?Sl/|MnBOIL&yba?wnrtko,|nyl^

5.G.LzKlBlrza-40|ikt.

neiYRZBmmisyzobrakiinieoiD.jBsIknesiiiiolyioiwpisojikniKDiggoiiwogOilEnniklo^

lodiii™|n5uni?»,giiyz(zylnsi;^pco(;zu^
^

6. Emilo CorzoWr z todzl- iSpkl (504-7 zo iIms proce).

l9orwDl|edytio|ok(iolvdK3osl»bioto»kookorsiopokozalDin>..ojii^^

ulnzolQCDcaiaznnmospokyoHboMoidlcodydMiokltni.WidoidLizgziiiiigazoMinisBiimjo-

dfiermodo^anodoloiBjpniyosobjslydwoklociyiiuzilocyilaiMnonjUa^

kuin.kMeinylidodlkloikilicnkuiuprzyrwluziipolii^

nie.ofozportipivsiinkjo.

7.Andrze|aakbukiEZilloeYdiUr<d(-20pkl.

MMdz3sz.ioiiMiiiisza;zDinlBresi;iMiBob;.Oiw(fla20to,*

zoong[iio«oidB,alEMlBiypami;toioitagrodziB,kl6(6jlolwii»p(iM^
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Wydnsk z piasy nlebranzowej w kloiYm aulor jok ztvykie wie o czyni pisze, popie-

rojqc svroie wywody TOP USTA gier. Nadeslol Daniel tugowski z Czamoglowy

NietiiiiCTlelnii slaiq cieiat si; n.iuki Przer »>rlr !« ijg'c do
Ofiywiscie wszolkifgo rodjaju pierivizfj koim;ili dulni do>l»-

slnclaniiy. One ee szceegdinaiila

feiej nadmioniic nalietyczna. Nie

dasi; ukryd,u pizedsta^ia pi«-

rysowana rztczywisioic. DocSo-
'Pam'

daw nicb do lyhiacji, kiprych nie
,

przezywaia nawet czlonkowie Snavi. ttl

nddaaldw^jatajBrh Ulalegoa
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ost^p do czaru Mine; KABOOM V
Oost^p do czaru Lighting Cloud: STORMYWEATWER
Dost^p do czaru Lighting Bolt: KILOWATTS
Dostfp do czaru Fireball; STRIKEAMATCH
Dost^p do czaru Horning Head: DOOGETHIS
ost^p do czaru Tornado: BLOWHARD

.

I

Wszystkie bronie;

R2,R2,L1,R2,«-,+,->,t,

I Zbroja; R2,R2,L1,L2,«-,4-,-*,1‘,«-,4.,^.'t'

I

Plenlqdze:

I R2, R2.L1, LI,«, 4', *-,+,», 1-

Energia: R2. R2, LI. R1, 4-, 4-,•»,i-

Czolg: 6 razy •,R1,L2,L1,A,«,A
Vin^cej przemocy:

,L1,*,4.,L1,R1,A,.->,L1,X

Mgla; L1.L2,R1,R2,R2,R1,L2,X

Oeszcz: L1,L2,R1,R2,R2,R1,L2,*

Normalna pogoda:

L1.L2, R1,R2, R2. R1,L2, A
Wifksze zachmurzenie:

LI, L2, R1, R2, R2, R1, L2,B

Przyspieszenie czasu:

3 razy *,5 razy B.LI.A.^.A
Przechodnie si$ bijq:

+,t,4-,1',X,R1,R2,L2,L1

Przechodnie atakujq: .

+,t,<-,t,X.R1.R2,L1,L2 M
Przechodnie szalejq:

fl2,R1,A,X,L2,L1,t,4

Przechodnie sl@ boksujq:

•»,R2,«,R1.L2,4-,L1,R1

Zmlana swojego wygiqdu:

-».4'.«',i'.L1,L2.t,«-,4‘,-»

Auta w naibliiszym otoczeniu wy-
buchajq: H
L2, R2, L1, R1, L2, R2, A,B,«,A,L2,L1

Professional Mode; wybierz tryb Arcade, nast^pnie
poddwietl "HARD" na ekranle wyboru poziomu
trudnoSci. Przylrzymaj Ll+Rl - az zmleni si$ na

"PROFESSIONAL",

GraJ jako Balkan:

2eby dostad Baikena, przejd2 tryb Normal bez kon-
tynuacji.

Oost^p do Testament I Dizzy:

Na ekranle tytufowym wciskaj 4',«-,«-,i>.start.

Dostfpni bossowie I Hard Mode:
Na Arc Logo naciinij 4-+B+L1+R2. Przytrzymaj przy-
ciskl dopdki napis "Team Neo Blood" nie zniknle.
Baiken, Testament I Justice bfdq teraz dostepnl w
Vs. Mode. ».

Zamiana energil na czas:

Aby zamlenid p6l paska energli

czasu, spauzuj gr^ I wklep:

Zamiana czasu na energif:

Aby zamienid 5 sekund czasu
paska energil, spauzuj gr$

i wklep:

• ,X.*»,«-,-»,«-.4',4'

TIPSY
bv El Lo

Hyper Spray: ukohcz gr§ 2 razy. Rozpocznij now^
gr@. Hyper Spray znajdziesz na poiudnie od motor
home.

Czytaj wszystkie napisy: ukohcz 5 razy gr?, zacznij

po raz kofejny - bfdziesz w slanie przeczytac nie-

wyrazne wczednie] napisy na znakach.

Pita iahcuchowa: ukohcz gr^ na pozlomie trudno-
scl Normal I takowym ustawleniu stopnia trudnosci
zagadek. Rozpocznii nowa ore. a oite fbrutalu:! znai-

Z powodu male) iloSci materialdw K/^CIK SZPERACZA
bye mo2e w nast^pnym numerze.

k



Tryb dzlecl^y - spauzuj gr$, przytrzymaj ll I naci^nij

(kierunki) *
Staba grawitacja - spauzuj gr^, przytrzymaj Li I wcldnij >*, ^
Zawsze petny licznik specjall • pauza, trzymaj Li i wdu^
Tryb wielkich g)6w - pauza, trzymanie L‘ i wciskanie ^,'f

Wszystkie bonusowe
materlaty: na ekranie

"startu" wpisz

|WYbdrpozion6w: wpisz CO-LQ

hut) tm iokokod

Wszystkie levele ukeikzone z

svszystMm pnedmolonB wpisz

JV3 l-iKko kod

Nowe stri^ : v^sz SP1DY kib

SMlIWlubSMXXWjabknl
liaslm do wsivstklch level!:

wpKzJV37T iokokod

Dostpp do wszystkidi leveli i

' —
JV33R joko

"GET FIRE REAVER":
spauzuj gr$, nacldnIJ I,

przytrzymaj R1, teraz

wciskaj po kolel

^wefupow; wpisz

.

Super kod: wpisz YVS',,.

Super kod 2: ^Isz RV3WI joko kod

H Super Mario

p ID in in id
Qin ininiol
Qta in|n.|p

ln.|nfn;|£|

:n *0 ifWHn
I

Sp^Yffipnyli^iroj R.lpoz:

I

Wyb6r pozienu: naciskai

A,Slor1,A,^,1','T,+,'k,t,f,4i

Spider-Man; nodskoj

PQR>IDniH
Kazdy egzempiarzPORADNiKA PSX EXTREMEzawieraQ^
per naklejke, kt6ra mozesz zmlenid oblicze stvojaj konsolIRk'.

Mozesz nakieid na ewoM konsola gratik? Resrdant Evd'SSd
Tekken 3 (w dwiSch wetsjach], Tombtl

nigdzie indziej. W PORADNiiOJ PSX EXTREUSSHiJZ»iMlM||B
tipsy I porady do ponsd 350 gler PiayStation(id^^m
megapomocy). wyczsrpujacy artykut o prewdzm^Mg^^H
konsol) I przeglad podstawowych akCModdwdn^^^HB

mks Msy; nodskoj

Dostppne wszystkie ckeoly:

nnciskoj

BA+ASkit,StittBA<-i,<-At

Rghting Mode: nodskol

<-ASkntA,^,1‘,Sl»t

Wyzerowenle uosu: no

<,'^,Sto^t,'^,^ Wkazdym PORADNIKU znajdzieazjedn^ z ekstra raklejek

naTwojq konsol§:

Jako kod wpisz:

Master Code; AUNTMAY
Debug Mode; DRILHERE ' X
Wybor leveli; NONJYMNT

^

Wszystkie slroje; WASHMCHN
Dost^p do caiej galerii: ' ^
DRKROOM ,

Ail Training Ctialienges; CEREBRA'
Tryb wielkich glow: ALIEN
Tryb wielkich stop: STACEYD
Stroj Battle Wounded Spidey:

pokonaj Electro za pierwszym ra-

MUTANr^AOFUt

Graj jako

Psylocke:

Ukoiicz gr^ Wolveri-

ne'em w Arcade Mode.

Graj jako
'

Juggernaut:

Ukoiicz gr^ wszystkimi do-

st^pnymi postaciami oraz

Psylockiem w Arcade Mode.
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